Algemene
inkoopvoorwaarden

General terms and
conditions of purchase

Toepasselijkheid

Applicability

1

1

2

3

Door leverancier gehanteerde voorwaarden zijn slechts

Any terms and conditions used by the supplier will apply

van toepassing indien en voor zover EY zich daar

only in the event and to the extent that EY has stated its

schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. EY wijst,

agreement to those terms and conditions in writing. Except

behoudens schriftelijk akkoord, andere (afwijkende)

in the event of its written agreement, EY expressly rejects

voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

any other - varying - terms and conditions.

EY is te allen tijde bevoegd de omvang en/of hoedanigheid

2

EY will at any time have the right to change the scope

van de overeenkomst in overleg met leverancier te

and/or quality of the agreement in consultation with the

wijzigen. De wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd.

supplier. Any changes will be laid down in writing.

De leverancier zal geen wijziging in de levering, dienst of

3

The supplier shall refrain from introducing and/or imple-

het werk aanbrengen en/of uitvoeren zonder dat hiervoor

menting any change to the delivery, service or work without

door EY schriftelijk toestemming is verleend.

EY having granted its written permission in that respect.

Aanbiedingen

Offers

4

4

Een door de leverancier op verzoek van EY uitgebrachte

An offer issued by the supplier at EY's request must

aanbieding bevat een duidelijke omschrijving van de door

contain a clear description of the item and/or service

de leverancier geoffreerde zaak en/of dienst, met

offered by the supplier, stating any rules, applicable

vermelding van daarop betrekking hebbende voorschriften

standards, prices and delivery periods applicable to such

en van toepassing zijnde normen, de prijs, alsmede de

item and/or service.

termijn waarbinnen geleverd wordt.
5

6

Een door de leverancier gedane aanbieding is bindend

5

An offer made by the supplier will be binding during the

gedurende de termijn die in de aanbieding is vermeld, met

period stated in the offer, with a minimum period of thirty

een minimumtermijn van 30 dagen. Indien in de

days. In the event that no period is mentioned in the

aanbieding geen termijn is genoemd, dan geldt de

offer, the offer will be valid for a period of six months

aanbieding gedurende een termijn van zes maanden vanaf

starting on the date of receipt of the offer. In no case the

datum ontvangst aanbieding.

period shall be less than thirty days.

De aan het uitbrengen van een aanbieding verbonden

6

kosten komen voor rekening van de leverancier.

The supplier shall bear the costs associated with the issue
of an offer.

Looptijd, beëindiging en ontbinding

Term, termination and dissolution

7

7

EY is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere

EY has the right to dissolve the agreement in whole or in

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door haar

part, without any further notice of default or court

enkele schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te

intervention being required, on the basis of its sole

ontbinden, ongeacht haar recht op schadevergoeding en

written notification, regardless of its right to damages

onverminderd alle verdere rechten van EY, in de

and without prejudice to any and all further rights of EY,

navolgende gevallen:

in the following events:

a

a

Indien de leverancier in staat van faillissement wordt

The supplier is declared bankrupt, applies for a

verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder

suspension of payments, is put under administration,

bewind, beheer of curatele wordt gesteld, de

placed under legal guardianship or the debt

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van

restructuring for natural persons
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b

toepassing is of op haar goederen beslag wordt

[Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen] is

gelegd.

applicable, or its assets are attached.

Indien de leverancier (onderdelen van) haar

b

onderneming, geheel of gedeeltelijk overdraagt,
c

business or parts thereof in whole or in part.

liquideert of stil legt.

c

The supplier is a legal entity that is dissolved.

Indien de leverancier een rechtspersoon is en deze

d

The control over the supplier's business are

wordt ontbonden.
d
e

The supplier transfers, winds up or discontinues its

transferred to a third party.

Indien de zeggenschap over de onderneming van de

e

The supplier and/or the third parties that work for it

leverancier wordt overgedragen aan een derde partij.

are in arrears of payment of VAT and wage tax, and

Indien de leverancier en/of de voor haar werkzame

national and employee insurance contributions

derden achterstallig is/zijn met de betalingen van

(article 16).

omzetbelasting, loonheffing en premies
werknemersverzekeringen (artikel 16).

Should one of the events listed above in subsections a
through e occur, the supplier will be required to promptly

Ingeval één van de hierboven onder a tot en met e

notify EY. Upon dissolution of the agreement, EY will be

genoemde gevallen van toepassing is/zijn, is leverancier

entitled to compensation for the financial loss caused by

verplicht EY hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

such dissolution and cannot at any time be obliged to pay

EY heeft bij ontbinding verder recht op vergoeding van

damages itself

het geldelijk verlies dat door de ontbinding ontstaat en
kan zelf nimmer tot schadevergoeding worden gehouden.
8

EY kan de overeenkomst ook door een schriftelijke

8

EY may also terminate the agreement prematurely on the

mededeling (waaronder e-mail) (tussentijds) opzeggen,

basis of a written notification (email included), without

zonder in achtneming van een opzegtermijn, in geval van

observing a notice period, in the event that mandatory

dwingende onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale

independence rules issued by Dutch or foreign regulators

en buitenlandse regelgevers, die EY en de aan haar

prohibit EY and the entities associated with it in the

gelieerde entiteiten, zowel in Nederland als in het

Netherlands and abroad to continue the agreement,

buitenland, verbieden de overeenkomst voort te zetten,

without being liable for any damages. Furthermore this

zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige

Agreement may be terminated for convenience by EY at

schade. Daarnaast kan EY op elk moment en zonder

any time on the basis of a written notification (email

opgaaf van reden de overeenkomst door een schriftelijke

included), without being liable for any damages.

mededeling (waaronder e-mail) opzeggen, zonder
gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade.
9

Onverminderd alle andere rechten kan EY de

9

Without prejudice to any other rights it may have, EY may

overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien

terminate the agreement in whole or in part in the event

door leverancier of voor of ten behoeve van haar

that any benefit has been or is offered or provided by the

werkzame personen enig voordeel is of wordt aangeboden

supplier or persons who work for it or for its benefit to a

of verschaft aan een persoon, die al dan niet deel uitmaakt

person who may form part of EY or to any of its

van EY of aan een van haar ondergeschikten of

employees or representatives.

vertegenwoordigers.
10 EY heeft bij ontbinding recht op vergoeding van het

10 Upon dissolution of the agreement, EY will be entitled to

geldelijk verlies dat door de ontbinding ontstaat en kan

compensation for the financial loss caused by such

zelf nimmer tot schadevergoeding worden gehouden.

dissolution and cannot at any time be obliged to pay
damages itself.

11 Leverancier is pas bevoegd de overeenkomst te ontbinden

11 The supplier will not have the right to dissolve the

of de nakoming daarvan op te schorten, wanneer deze

agreement or suspend its performance, unless such

ontbinding of opschorting onder vermelding van gronden

dissolution or suspension has been announced by
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is aangekondigd in een aangetekende brief met

registered letter with confirmation of receipt, stating

ontvangstbevestiging waarin aan EY een redelijke

reasons and granting EY a reasonable term of at least

hersteltermijn van minstens dertig dagen is gegund.

thirty days to remedy its breach.

Verplichtingen leverancier

The supplier's obligations

12 Leverancier zal EY, gevraagd en ongevraagd, tijdig

12 The supplier shall notify EY timely and in writing, and

schriftelijk informeren over aangelegenheden die zich

solicited or unsolicited, of any issues that present

voordoen bij de uitvoering van de overeenkomst en

themselves during the execution of the agreement, and

volgens leverancier gevolg hebben of kunnen hebben

that according to the supplier have or may have

voor:

consequences for:

a

de prijs;

a

The price;

b

het tijdstip van levering of oplevering;

b

The delivery date and/or time;

c

de kwaliteit van het te leveren product, de uit te

c

The quality of the product or work to be delivered or

voeren dienst of het te leveren werk;
d

het uiterlijk van de zaken of het werk.

13 Leverancier dient alle in (inter)nationale geldende wet- en

of the service to be provided;
d

The appearance of the goods or work.

13 The supplier shall observe any and nationally and

regelgeving na te leven die betrekking heeft op of in

internationally applicable laws, rules and regulations that

verband staat met de overeenkomst. Leverancier ziet

pertain to or are related to the agreement. The supplier

erop toe dat de door haar tewerkgestelde personen,

shall ensure that the persons put to work by it, any

personeel van onderaannemers of andere personen die op

subsupplier staff or any other persons who provide

enigerlei wijze voor of ten behoeve van haar diensten of

services or carry out work for it or for its benefit in any

werkzaamheden verrichten, alle (inter)nationale geldende

way whatsoever observe any and all nationally and

wet- en regelgeving naleven die betrekking hebben op of

internationally applicable laws, rules and regulations that

in verband staat met de overeenkomst.

pertain to or are related to the agreement.

14 Leverancier is en blijft verantwoordelijk voor het veilig

14 The supplier is and will remain responsible for the safe

uitvoeren van werkzaamheden en/of activiteiten verband

execution of any work and/or activities pertaining to the

houdende met de overeenkomst.

agreement.

15 Leverancier staat te allen tijde toe dat EY of diens

15 The supplier shall at any time allow EY or its

vertegenwoordigers inspecties en keuringen kunnen

representatives to inspect and examine the services, the

uitvoeren ten aanzien van de diensten, de materialen, de

materials, the product of work carried out, any

producten van uitgevoerde werkzaamheden, te gebruiken

equipment, tools and/or means of transport to be used,

gereedschappen, werktuigen, vervoermiddelen en de

and the place where the work is carried out.

plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
16 De leverancier is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en

16 The supplier is and will at any time remain responsible and

aansprakelijk voor de op haar rustende verplichtingen

liable for its obligations pursuant to tax and social

krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving.

insurance laws. At EY's request, the supplier shall, within

De leverancier zal, indien EY hierom verzoekt, binnen

fourteen days, submit statements evidencing that the

veertien dagen verklaringen overleggen, welke bewijzen

supplier has paid all payable VAT and wage tax, and all

dat de leverancier tijdig en volledig omzetbelasting,

payable national and employee insurance contributions on

loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies

time in respect of the persons whose services have been

werknemersverzekeringen heeft afgedragen voor de in

retained to execute an agreement. Such statements must

verband met de uitvoering van een overeenkomst

have been drawn up by the Tax Authorities. The supplier

ingeschakelde personen. Deze verklaringen dienen door

shall bear the costs associated with the statements

de Belastingdienst te zijn opgesteld. De kosten voor de

referred to above.

hierboven bedoelde verklaringen zijn voor rekening van de
leverancier.
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Uitvoering

Execution

17 Het – indien nodig – inwerken van personen is voor

17 The supplier shall bear the costs of on-the-job training, to

rekening van leverancier.
18 Leverancier is zonder voorafgaande schriftelijke toe-

the extent required.
18 Without EY’s prior written permission, the supplier may

stemming van EY niet gerechtigd de persoon, die overeen-

not temporarily or definitively replace the person charged

komstig de overeenkomst is belast met de uitvoe-ring van

with carrying out the agreed work in accordance with the

de overeengekomen werkzaamheden, tijdelijk of definitief

agreement by an employee of the supplier or a third party

te vervangen door een werknemer van opdracht-nemer of

engaged by the supplier. The rate applicable in respect of

een door leverancier ingeschakelde derde. Het voor de

the original person may be adjusted downwards upon his

oorspronkelijke persoon geldende tarief zal bij vervanging

or her replacement, but it cannot be increased. In the

eventueel naar beneden worden aangepast; van verhoging

event that EY holds the view that the work carried out by

kan geen sprake zijn. Indien EY van mening is dat de ver-

the relevant person or the behaviour or quality of that

richte werkzaamheden, het gedrag of de kwaliteit van de

person is not satisfactory, EY shall so notify the supplier,

betrokken persoon naar het oordeel van EY niet voldoet

after which the supplier shall replace the person in

dan zal EY leverancier informeren, waarna leverancier de

question immediately.

desbetreffende medewerker onverwijld zal vervangen.
19 Onderaannemers/toeleveranciers mogen niet worden
ingeschakeld behoudens voorafgaande schriftelijke

19 Subcontractors/suppliers may not be engaged, unless EY
has granted its prior written permission.

toestemming van EY.

Levering

Delivery

20 Het leveren van zaken en/of diensten vindt plaats op de

20 Goods and/or services must be delivered at the place, on

overeengekomen plaats, data, tijdstippen en

the dates, the times agreed and in accordance with the

overeenkomstig de overeengekomen specificaties. Op de

agreed specifications. The Incoterms DDP, which apply at

levering van zaken zijn de Incoterms DDP van toepassing

the moment of concluding the Agreement, are applicable.

die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden.
21 EY heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier

21 EY has the right to postpone delivery. In that event, the

zal in dit geval de zaken op kosten van leverancier

supplier shall at its own expense store the goods properly

deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan,

packed, separately and identifiably, as well as protecting

beveiligen en verzekeren.

and insuring them.

22 Leverancier dient dreigende overschrijding van de

22 The supplier shall promptly notify EY in writing of any

(tussentijdse) leveringstermijn(en) onverwijld schriftelijk

threatening failure to meet any (intermediate) delivery

te melden aan EY. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen

date(s) and/or time(s). This will not affect any

van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of

consequences of such failure under the agreement or any

wettelijke bepalingen.

statutory provisions.

23 Eerder leveren dan het overeengekomen tijdstip van

23 Delivery may take place earlier than agreed with EY's

levering geschiedt slechts na schriftelijke toestemming

written permission only and will not result in a change to

van EY en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen

the agreed time of payment.

tijdstip van betaling.
24 De leverancier dient zich in het kader van de levering

24 In the context of the delivery the supplier shall take out

afdoende te verzekeren tegen risico’s (zoals schade aan of

adequate insurance against any risks (i.e. damage to or

verlies van zaken veroorzaakt bij het laden, tijdens het

the loss of goods caused during loading, transport and/or

transport en/of bij het lossen, alsmede voor schade

unloading, and for any damage caused by the goods
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ontstaan door ondeugdelijke en/of onvoldoende

having been improperly and/or inadequately packaged)

verpakking) en een bewijs van verzekering aan EY te

and present EY with proof of insurance evidencing such

overleggen waaruit deze verzekering, het verzekerde

insurance, the amount insured and payment of insurance

bedrag alsmede betaling van premies blijkt.

premiums.

Tarieven en betalingen

Rates and payment

25 Indien de leverancier ten behoeve van derden, in

25 In the event that the supplier, in comparable situations

vergelijkbare situaties (omvang van de opdracht, soort

(scope of order, type of client, comparable terms and

afnemer, vergelijkbare condities), prijzen of tarieven

conditions), charges third parties prices or rates,

hanteert die inclusief de verleende kortingen lager zijn

including any discounts granted, that are lower than the

dan de tussen de leverancier en EY geldende prijzen of

prices or rates applicable between the supplier and EY,

tarieven, dan zullen die lagere prijzen of tarieven vanaf

any such lower prices or rates will also start to apply to

het moment dat een afwijking wordt geconstateerd ook

EY once a difference has been noted.

voor EY gelden.
26 Facturering geschiedt middels digitale facturatie (e-

26 Invoices must be issued by means of digital invoicing (e-

invoicing) en voorts op de wijze beschreven in de

invoicing) and furthermore in the way described in the

overeenkomst. Leverancier is daarbij in ieder geval

agreement. Supplier is at least obliged to indicate on the

gehouden om op de factuur het door EY afgegeven

invoice the Purchase Order and/or Engagement number

Purchase Order en/of Engagementnummer, alsmede de

as well as the name of the contact person within EY. EY

naam van de contactpersoon binnen EY te vermelden. EY

reserves the right to issue additional instructions with

behoudt zich het recht voor schriftelijk nadere instructies

respect to invoicing in writing and the supplier is obliged

ten aanzien van facturatie te geven, welke nadere

to follow-up such additional instructions.

instructies door de leverancier opgevolgd dienen te
worden.
27 Verschuldigde facturen zullen worden betaald binnen

27 Invoices that are due and payable will be paid within

45 dagen na de ontvangstdatum van de factuur, voor

45 days of their date of receipt to the extent that the

zover er volledig en deugdelijk is geleverd/gepresteerd

supplier has completely and properly delivered/performed

door de leverancier en voor zover er een deugdelijke

the agreement and to the extent that EY has received a

factuur is ontvangen door EY. Indien betaling door EY

proper invoice. In the event that EY fails to pay within the

binnen deze termijn van 45 dagen niet (geheel) heeft

said 45-day period, the supplier shall so notify EY in

plaatsgevonden, zal de leverancier EY hiervan schriftelijk

writing within no more than seven days of the expiry of

op de hoogte stellen binnen uiterlijk zeven dagen na

that period. In the event that EY owes the supplier

afloop van die termijn. Indien EY de leverancier een

damages due to the delayed payment of an invoice, the

schadevergoeding verschuldigd is wegens vertraging in de

amount of such damages will not exceed the amount of

betaling van een factuur, zal die schadevergoeding niet

the interest referred to in section 119 of Book 6 of the

meer bedragen dan maximaal de in artikel 6:119 van het

Dutch Civil Code. Under no circumstances Supplier may

Burgerlijk Wetboek bedoelde rente. In geen geval mag

demand payment in advance.

Leverancier vooruitbetaling vorderen.
28 Indien leverancier de in artikel 50 bedoelde bestanden,

28 EY will have the right to suspend payment on its part in

documenten, informatie, tekeningen, modellen en alle

the event that the supplier fails to return to EY the files,

kopieën daarvan en de in artikel 60 bedoelde

documents, information, designs, models and any and all

hulpmiddelen, niet, niet volledig of in beschadigde staat

copies thereof as refered to in article 50, and/or the

aan EY (terug)zendt ten tijde van de laatste (af)levering of

instruments as referred to in article 60, or fails to return

op eerste verzoek, is EY gerechtigd haar betaling op te

all such instruments and/or files, documents, information,

schorten.

designs, models and any and all copies thereof, or returns
them in damaged state at the time of the final delivery or
upon first demand.
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29 De afgesproken prijzen zijn, voor zover niet anders

29 To the extent not stated otherwise, the agreed prices

vermeld, inclusief alle bijkomende kosten en exclusief

include any and all additional costs and exclude VAT.

omzetbelasting. Met bijkomende kosten wordt onder

Additional costs refer to delivery costs, costs for permits

andere, maar niet limitatief, gedoeld op bezorgkosten,

and any and all other levies, among other items.

kosten voor vergunningen en alle andere heffingen.
30 Betaling door EY van enige factuur in overeenstemming

30 The payment by EY of any invoice in accordance with the

met de artikelen 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 en 32

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 (Rates and

(Tarieven en betalingen) is niet tevens een acceptatie van

payment) does not also constitute acceptance of the

de geleverde diensten of zaken. Betaling door EY doet

services or goods delivered, and does not affect any

geen afbreuk aan eventuele verklaringen van of garanties

statements made or guarantees or warranties issued by

gegeven door de leverancier.

the supplier.

31 Niet-betaling van een factuur door EY op grond van

31 EY's failure to pay an invoice on the grounds of the

vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van die factuur

presumed incorrectness of that invoice does not give the

geeft leverancier niet het recht haar verplichtingen op

supplier the right to suspend or terminate its obligations

basis van de overeenkomst op te schorten dan wel te

on the basis of the agreement.

beëindigen.
32 De in de overeenkomst vermelde prijs met betrekking tot

32 The price stated in the agreement with respect to the

het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten is

delivery of goods and/or the provision of services will be

bindend. Wijzigingen in lonen, belastingen en andere

binding. The supplier cannot pass any changes in wages,

kostprijsbepalende factoren kunnen niet door de

taxes and any other cost price determining factors on to

leverancier aan EY worden doorberekend.

EY.

Garanties

Guarantees and warranty

33 Leverancier garandeert dat:

33 The supplier guarantees that:

a

leverancier alle toestemmingen, goedkeuringen,

a

machtigingen en vergunningen heeft die nodig zijn om

authorization and permit required to fulfil the

de verplichtingen krachtens de overeenkomst na te
komen;
b

c

obligations pursuant to the agreement
b

er voldoende en tevens geschikte medewerkers zijn
en/of worden aangesteld om de zaken en/of diensten

of delivering the goods and/or services to EY
c

in accordance with applicable national and
international laws and applicable rules
d

de diensten en/of de zaken geheel compleet en voor

As from the delivery date, the supplier can deliver/fit

gebruik gereed zijn;

component parts of the goods delivered and will

hij vanaf leveringsdatum onderdelen van de geleverde

repair, mend or replace the goods delivered free of

gratis te repareren, herstellen of vervangen,

charge during the relevant device's service life
f

The services and/or goods delivered do not infringe

gedurende de levensduur van het apparaat;

any rights of third parties, and the supplier

de geleverde diensten en/of zaken geen inbreuk

indemnifies EY in respect of any claim of any third

maken op rechten van derden en de leverancier EY
hiervoor vrijwaart van aanspraak van derden;
g

The services and/or goods will be complete and ready
for use

e

zaken kan leveren/installeren en de geleverde zaken

f

The services and/or goods will be provided/delivered

de diensten en/of de zaken worden uitgevoerd/
(inter)nationale wetgeving en geldende voorschriften;

e

Sufficient and qualified staff will be assigned the task

aan EY te leveren;
geleverd in overeenstemming met geldende
d

The supplier has obtained any permission, approval,

party in this respect
g

hij volledig zal voldoen, en ervoor zal zorgen dat ook

and its Sub-suppliers fully comply with anti-corruption

al haar medewerkers en onderaannemers volledig
zullen voldoen, aan anti-corruptie wet- en regelgeving;

It will fully comply with, and will procure that all Staff
laws and regulations

h

It will not do, or omit to do, any act that will cause EY
to be in breach of anti-corruption laws and regulations
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h

i

hij niets zal doen of nalaten te doen dat er voor zorgt
en regelgeving;

to ensure compliance with anti-corruption laws and

hij over beleid en reglementen beschikt (en deze ook

regulations and will enforce them as appropriate. At

van kracht zullen blijven tijdens de uitvoering van deze

EY’s request, the Supplier will disclose such policies

overeenkomst), die ervoor zorgen dat anti-corruptie

and procedures to EY
j

supplier, including the staff and sub-suppliers, that

van EY zal leverancier een afschrift van het beleid en

the supplier does not accept or condone the payment

de reglementen aan EY toesturen;

of bribes (including facilitation payments) on the

hij aan haar medewerkers en eventuele onderaan-

supplier’s behalf
k

It will promptly report to EY any request or demand

van steekpenningen (inclusief faciliterende

for any undue financial or other advantage of any kind

betalingen), al dan niet voor rekening van de

received by the supplier in connection with the

leverancier, niet accepteert;

l

It will make it clear to those providing services for the

beleid en de reglement ook zal naleven. Op verzoek

nemers duidelijk zal maken dat de leverancier betaling

k

It has in place, and shall maintain in place throughout
the term of this Agreement, policies and procedures

wet- en regelgeving wordt nageleefd en dat zij dat

j

i

dat EY in strijd zou handelen met anti-corruptie wet-

hij direct aan EY zal melden als er sprake is van het

performance of this agreement
l

It will provide EY with all the relevant information to

aanbieden van enig financieel of anderzins voordeel

evaluate the compliance of supplier with the

aan leverancier verband houdende met de uitvoering

obligations laid down in this article 33 and that it will

van deze overeenkomst;

give EY (or an external auditor appointed by EY) the

hij aan EY alle informatie ter beschikking stelt die

opportunity to perform audits, including inspections.

nodig is om nakoming van de in dit artikel 33
neergelegde verplichtingen aan te tonen en stelt EY
(of een door EY gemachtigde controleur) in staat om
audits, waaronder inspecties, uit te voeren.
34 In het geval dat leverancier inbreuk maakt op enige

34 In the event that the supplier breaches any guarantee or

garantie zoals verwoord in artikel 33, zal EY van

warranty as set forth in article 33, EY will require the

leverancier verlangen dat, op eigen kosten van

supplier to promptly remedy any such breach, the costs of

leverancier, de inbreuk onmiddellijk wordt verholpen.

which will be borne by the supplier.

Nakoming, verzuim en overmacht

Performance, default and force majeure

35 Indien leverancier haar verplichtingen uit hoofde van de

35 In the event that the supplier fails to fulfil its obligations

overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is

from the agreement, or fails to do so on time or properly,

leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

the supplier will be in default, without any further notice
of default being required.

36 Indien het geval van artikel 35 zich voordoet, kan EY

36 In the event article 35 applies, EY will have the right to

overeenkomst artikel 7 ontbinden, tenzij leverancier

dissolve the agreement in accordance with article 7,

onverwijld en gemotiveerd aantoond dat aan haar kant

unless the Supplier is able to setting forth the cause of

sprake is van overmacht, in welk geval EY akkoord kan

the force majeur, in which case EY can agree with a

gaan met een opschorting van de verplichtingen voor een

suspention of the obligations of Supplier for no more than

termijn van ten hoogste twee weken. In het geval het

two weeks.

verzuim te wijten is aan overmacht van leverancier, dan
kunnen haar verplichtingen met maximaal twee weken
worden opgeschort, onder gelijktijdige schriftelijke
mededeling aan EY met omschrijving van de oorzaak.
37 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan:

37 Force majeure will in any case not include a lack of

onvoldoende beschikbaarheid van voldoende

sufficiently qualified or other personnel, illness of

gekwalificeerd of ander personeel, ziekte van personeel,

personnel, strikes, a shortage of raw materials, transport
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staking(en), grondstoffentekort, transportproblemen, niet

problems, non-fulfilment of obligations by suppliers or

nakoming van de verplichting(en) door toeleveranciers of

subsuppliers and/or third parties, disruptions in the

onderaannemers en/of derden, storingen in de productie,

production process, fire, blockades, a power outage and

brand, blokkades, stroomuitval en gebrek aan geschikte

lack of suitable tools.

werktuigen.
38 De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke

38 The costs of any and all judicial and extrajudicial

maatregelen, waaronder in ieder geval begrepen zijn

measures, including in any case collection costs and the

incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand,

costs of legal assistance, incurred in connection with the

gemaakt in verband met de niet-nakoming en/of

non-performance and/or breach due to the default by the

overtreding door het in gebreke blijven door leverancier,

supplier must be borne by the supplier.

zijn voor rekening van leverancier.

Aansprakelijkheid

Liability

39 De aansprakelijkheid van EY jegens de leverancier, hetzij

39 EY is not liable to the supplier in contract or tort, under

op grond van wanprestatie dan wel onrechtmatige daad,

statute or otherwise for any damages in excess of the

hetzij op grond van de wet of anderszins, is beperkt tot

amount of fees for which EY has been invoiced by the

maximaal de waarde van de overeenkomst, tenzij een

supplier in respect of the agreement, unless such

dergelijke beperking bij wet- of regelgeving verboden is.

limitation is prohibited by applicable law or regulations.

40 Tenzij en voor zover leverancier aantoont dat dit op grond

40 Unless and to the extent that supplier demonstrates that

van de toepasselijke wetgeving en/of de van toepassing

on the grounds of the applicable laws and/or professional

zijnde beroepsregelgeving niet is toegestaan, vrijwaart

rules it is not permitted, the supplier shall indemnify EY,

leverancier EY, de andere EY-firma's en de EY-personen

the other EY firms and the EY persons in respect of any

voor alle vorderingen van derden (waaronder de met

and all claims of third parties (including the entities

leverancier gelieerde entiteiten) en de daaruit

associated with the supplier) and the ensuing liabilities,

voortvloeiende aansprakelijk-heden, schade,

damage, damages, costs and expenses (including

schadevergoedingen, kosten en onkosten (waaronder

reasonable costs of in-house and external legal

redelijke externe en interne kosten van rechts-bijstand)

assistance) ensuing from the agreement or from the non-

die voortvloeien uit de overeenkomst dan wel voortvloeien

fulfilment by the supplier of its contractual and statutory

uit het niet naleven door de leverancier van haar

obligations.

contractuele en wettelijke verplichtingen.
41 De leverancier is verplicht de financiële gevolgen van haar

41 The supplier is required to take out adequate

(eventuele) aansprakelijkheid voor een afdoende bedrag

professional, product and business liability insurance to

te verzekeren door middel van een adequate beroeps-,

cover the financial consequences of its (possible) liability,

product- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een

as well as being required to present EY with proof of

bewijs van verzekering aan EY te overleggen waaruit deze

insurance evidencing such insurance and the amount

verzekering, het verzekerde bedrag alsmede betaling van

insured and payment of insurance premiums.

premies blijkt.

Boetebepaling

Penalty clause

42 Bij het niet in acht nemen van artikel 19

42 In the event of non-observance of article 19

(onderaanneming), artikelen 35 en 36 (Nakoming, verzuim

(subcontracting), articles 35 and 36 (Performance,

en overmacht) en artikel 67 (gebruik EY logo), verbeurt de

default and force majeure) or article 67 (use EY logo), the

leverancier aan EY een direct opeisbare boete van

supplier will forfeit to EY an immediately due and payable

€ 10.000 per overtreding en tevens een boete van

penalty of € 10,000 for each violation, plus a penalty of

€ 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt/heeft

€ 1,000 for each day the violation continues/ has lasted.

geduurd. Bij het niet in acht nemen van artikel 9 (voordeel

In the event of non-observance of article 9, (offering

aanbieden) en artikelen 44, 46, 49 en 50

benefits) and articles 44, 46, 49 and 50 (Confidentiality),
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(Geheimhouding), verbeurt de leverancier aan EY een

the supplier will forfeit to EY an immediately due and

direct opeisbare boete van € 25.000 per overtreding.

payable penalty of € 25,000 for each violation.

43 De voornoemde boete is onverminderd alle andere

43 The aforementioned penalty will not affect any other

rechten, vorderingen en/of het recht op

rights, claims and/or the right to damages in the event

schadevergoedingen indien deze meer mochten bedragen

that such should be higher, and is immediately due and

en is zonder rechtelijke tussenkomst, enige aanmaning of

payable, without any court intervention, demand or notice

ingebrekestelling dadelijk opeisbaar.

of default being required.

Geheimhouding en bescherming van
persoonsgegevens

Confidentiality and data protection

44 De leverancier verplicht zich tot geheimhouding ten

44 The supplier undertakes to observe confidentiality with

aanzien van:

respect to:

a

a

alle door EY in verband met een offerte, een
overeenkomst of anderszins aan de leverancier

with an offer, an agreement or otherwise, and/or the

verstrekte informatie en/of waarvan de leverancier

confidential nature of which the supplier is or should

het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen;
b

de informatie met betrekking tot

be aware of
b

bedrijfsaangelegenheden van EY, waarvan de
leverancier op enig moment kennisneemt;
c

All the information provided to it by EY in connection

The information with respect to business matters of
EY to which the supplier at any time becomes privy

c

het onderwerp van de tussen partijen gesloten

The subject matter of the agreement concluded
between the parties

overeenkomst.
Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: de

Confidential information is defined as the substance of

inhoud van de overeenkomst alsmede alle gegevens en

the agreement, as well as any and all data and

informatie (waaronder computerprogrammatuur en

information (including software and digital media)

digitale dragers), die in het kader van de overeenkomst

provided within the framework of the agreement, plus any

worden verstrekt, alsmede gegevens en informatie die zijn

data and information obtained as a result of processing

verkregen uit bewerking van ontvangen vertrouwelijke

any confidential information received. In respect of the

informatie. Voor leverancier geldt alle informatie welke

supplier, all information received from EY is confidential,

wordt ontvangen van EY als vertrouwelijk, tenzij

unless expressly agreed otherwise. The supplier shall

nadrukkelijk anders overeen is gekomen. De leverancier

refrain from disclosing any confidential information to any

zal vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze, direct

third parties in any way whatsoever, either directly or

noch indirect, noch mondeling, noch in geschrift noch

indirectly, and either orally or in writing, or otherwise,

anderszins, aan derden bekendmaken, anders dan na

except with EY's prior written permission.

voorafgaande schriftelijke toestemming van EY.
45 Het is ieder van ons echter toegestaan om dergelijke

45 However, either party may release such information into

informatie openbaar te maken, indien deze:

the public domain in the event that the information:

a

a

b

anders dan op grond van de niet-nakoming van de

otherwise than on the grounds of the

nadien door de ontvanger wordt ontvangen van een

non-performance of the agreement

derde die, voor zover de ontvanger bekend is, met

c

Is already in or is entering the public domain

overeenkomst algemeen bekend is of raakt;
b

Is later received by the recipient from a third party

betrekking tot die informatie jegens de

that, to the extent known to the recipient, is not

openbaarmakende partij geen geheimhoudingsplicht

subject to a duty of confidentiality with respect to

draagt;

such information in respect of the disclosing party

ten tijde van openbaarmaking reeds aan de ontvanger

c

bekend was of daarna onafhankelijk werd gecreëerd;

Was already known to the recipient at the time of
disclosure or was subsequently created independently

d

Is disclosed, to the extent necessary, to enforce the
recipient's rights as ensuing from the agreement
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d

voor zover noodzakelijk, openbaar wordt gemaakt

e

Is required to be disclosed on the grounds of the

teneinde de uit de overeenkomst voortvloeiende
rechten van de ontvanger af te dwingen;
e
f

applicable laws or professional rules
f

Is required in the event that the recipient represents

op grond van de toepasselijke wetgeving of

itself in disciplinary, criminal or civil proceedings in

beroepsregelgeving openbaar moet worden gemaakt;

which such information or materials may be of

noodzakelijk is ingeval de ontvanger namens zichzelf

interest

optreedt in een tucht-, straf- of civiele procedure
waarin dergelijke informatie of materiaal van belang
kan zijn.
46 De leverancier zal er voor zorgen dat haar

46 The supplier shall ensure that its staff and/or any third

personeelsleden en/of voor haar werkzame derden op de

parties that work for it are aware of the obligations listed

hoogte zijn van bovenstaande verplichtingen en deze stipt

above and will strictly fulfil them.

zullen naleven.
47 Het is ieder der partijen toegestaan om gebruik te maken

47 Either party may use electronic media to correspond or to

van elektronische media om te corresponderen of

transmit information, with such use in itself not

informatie te verzenden, waarbij dergelijk gebruik op zich

constituting a violation of the duties of confidentiality on

geen schending van de geheimhoudingsplichten op grond

the grounds of the agreement.

van de overeenkomst vormt.
48 Op grond van de toepasselijke wetgeving, is het EY

48 Subject to applicable law, EY may provide information to

toegestaan om informatie openbaar te maken aan en te

other EY Firms, EY Persons and external service

delen met andere EY-firma's, EY-personen en externe

providers of EY, other EY Firms, or EY Persons (“Service

dienstverleners van EY, andere EY firma’s, of EY personen

Providers”) who may collect, use, transfer, store or

(“Dienstverleners”), die deze informatie vervolgens

otherwise process it (collectively “Process”) in various

mogen verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of

jurisdictions in which they operate for purposes related

anderszins bewerken (gezamenlijk “Verwerken”) in de

to:

verschillende landen waarin zij actief zijn voor doeleinden

i.

the provision of the Services;

die verband houden met:

ii.

complying with regulatory and legal obligations

i.

de verlening van de diensten;

ii.

het voldoen aan toezichtsvereisten en/of de

iii.

conflict checking;

wettelijke vereisten waaraan EY onderworpen is;

iv.

for risk management and quality reviews; and

iii.

het voorkomen van belangenverstrengeling;

iv.

ten behoeve van kwaliteits- en risicobeheer; en
voor

v.

EY’s interne financieel-administratieve
doeleinden, informatie technologie en/of overige

to which we are subject;

for
v.

our internal financial accounting, information
technology and other administrative support
services

(i up to and including vcollectively “Processing Purposes”).

ondersteunende diensten van administratieve
aard
(i tot en met v gezamenlijk de “Verwerkingsdoeleinden”).

For the Processing Purposes referred to above, EY and
other EY Firms, EY Persons and Service Providers may
Process information relating to identified or identifiable

Ten behoeve van de Verwerkingsdoeleinden zoals

natural persons (“Personal Data”) in various jurisdictions

hiervoor bedoeld mogen EY en andere EY-firma’s, EY-

in which they operate (EY office locations are listed at

personen en Dienstverleners informatie over een

www.ey.com). The transfer of Personal Data within the EY

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

network is subject to EY Binding Corporate Rules policies

(“Persoonsgegevens”) Verwerken in de verschillende

(listed at www.ey.com/bcr). EY will Process the Personal

landen waarin zij actief zijn (de EY-kantoorlocaties worden

Data in accordance with data protection requirements

opgesomd op www.ey.com). Doorgifte van

under applicable law and professional regulations,

Persoonsgegevens binnen het EY netwerk vindt plaats op

including (without limitation) prior to 25 May 2018 the

basis van EYs Binding Corporate Rules (te raadplegen via

Dutch Data Protection Act, on and after 25 May 2018
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www.ey.com/bcr). EY zal de Persoonsgegevens in

Regulation 2016/679 of the European Parliament and of

overeenstemming met de vereisten voor de bescherming

the Council on the protection of natural persons with

van Persoonsgegevens en de toepasselijke wet- en

regard to the processing of personal data and on the free

beroepsregelgeving, met inbegrip van (maar niet beperkt

movement of such data, and repealing Directive

tot) vóór 25 mei 2018 de Wet bescherming

95/46/EC and the Implementing Law General Data

persoonsgegevens (“Wbp”) en vanaf 25 mei 2018 de

Protection Regulation (hereinafter together

Verordening (EU) 2016 /679 van het Europees Parlement

“Regulation”).

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en de Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevens-bescherming (gezamenlijk “de
Verordening”), Verwerken.
49 Indien de diensten van leverancier aan EY het Verwerken

49 Where services provided by supplier to EY lead to

van Persoonsgegevens met zich meebrengen dan geldt

Processing of Personal Data, the following is applicable:

het navolgende:

a Supplier will process Personal Data only on the written

a

Leverancier Verwerkt de Persoonsgegevens

instructions of EY. In the context of that data proces-

uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van

sing Supplier shall be deemed to be a Processor

EY. Leverancier wordt hierbij aangemerkt als “ver-

(“verwerker”) and EY to be a Controller (“verwer-

werker” en EY als “verwerkingsverantwoordelijke”,
een en ander als gedefinieerd in de Verordening;
b

Leverancier en EY zijn het onderwerp en de duur van

duration of the processing, the nature and purpose of

de Verwerking als ook de aard en het doel van de

the processing and the type of personal data in the

Verwerking en het soort Persoonsgegevevens in de
overeenkomst overeengekomen;
c

categories of data subjects: employees, partners,

van de volgende categorieën betrokkenen Verwerken:

principals, directors, former employees, former

(oud) werknemers, (oud) partners, (voormalige) op-

partners, former principals, former directors, new

drachtgevers, (oud) bestuurders, nieuwe werknemers,

hires, individual contractors and temporary staff of EY

ZZP-ers en tijdelijk personeel van EY of andere EY

or other EY Firms, as well as applicants, dependents,

Firma’s, maar ook sollicitanten, ondergeschikten,

contractors/subcontractors, clients, suppliers/vendors

andere EY Firma’s.

organisational measures for the protection of Personal

organisatorische beveiligingsmaatregelen om de

Data against unauthorized or unlawful processing and

of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk

against unintentional loss, destruction or damage.
e Supplier shall notify EY of a security breach without

verlies, vernietiging of beschadiging;

undue delay (to ensure that if necessary EY can notify

Leverancier zal een inbreuk op de beveiliging van de

the personal data breach to the Dutch Data Protection

Persoonsgegevens onverwijld aan EY melden (opdat

Authority and the data subject(s) within 72 hours after

EY in staat is om binnen 72 uur na ontdekking van het

having become aware of it;

incident indien nodig de Autoriteit Persoonsgegevens
f

of EY or other EY Firms.
d Supplier shall take appropriate technical and

Leverancier draagt zorg voor passende technische en
Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde

e

agreement;
c Supplier shall process one or more of the following

Leverancier zal persoonsgegevens van een of meer

(onder)aannemers, cliënten, leveranciers van EY of
d

kingsverantwoordelijke”), as defined in the Regulation;
b Supplier and EY have defined the subject matter and

f Supplier shall keep the Personal Data confidential and

en de betrokkene(n) te informeren);

shall oblige all of its employees - who are involved in

Leverancier is verplicht tot geheimhouding van de

the Processing of the Personal Data of EY - to

Persoonsgegevens waarvan hij kennis neemt en

confidentiality;

draagt zorg dat al haar medewerkers die

g Supplier will not transfer Personal Data to or process

Persoonsgegevens van EY verwerken tot

Personal Data in countries outside the European Union

geheimhouding verplicht zijn;

(unless the prior written consent of EY is obtained);
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g

Leverancier zal de Persoonsgegevens niet doorgeven
aan c.q. opslaan in landen buiten de Europese Unie
(tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming

h

requests received from a Data Subject to indicate
whether his or her personal data are being processed

anders dan met voorafgaande schriftelijke

to enable EY to comply with her obligation to respond

Leverancier zal EY onverwijld informeren indien een
betreffende persoonsgegevens worden verwerkt,
zodat EY in staat is om aan de op haar rustende
informatieplicht te kunnen voldoen;

k

l

i Supplier shall notify EY without undue delay of all

Leverancier zal geen subverwerkers inschakelen,

betrokkene verzoekt om mee te delen of zijn/haar

j

prior written authorisation of EY;

van EY);

toestemming van EY;
i

h Supplier shall not engage a subprocessor without the

De duur van de verwerking is gelijk aan de duur van de

to such requests from data subject(s);
j The duration of the processing equals the term of the
agreement;
k After the end of the provision of services Supplier
shall, at the choice of EY, delete or return all Personal
Data to EY;
l Supplier shall give EY all the relevant information to

overeenkomst;

evaluate the compliance of supplier with the obligation

Na afronding van de diensten zal Leverancier, op

laid down in this article 49 and gives EY (or an external

verzoek van EY, overgaan tot het vernietigen of

auditor appointed by EY) the opportunity to perform

teruggeven van alle Persoonsgegevens.

audits, including inspections, on supplier’s IT systems

Leverancier stelt aan EY alle informatie ter

and infrastructure.

beschikking die nodig is om nakoming van de in dit
artikel 49 neergelegde verplichtingen aan te tonen en

The provisions of the agreement invoicing these Terms

stelt EY (of een door EY gemachtigde controleur) in

and Conditions and these Terms and Conditions shall be

staat om audits, waaronder inspecties, uit te voeren.

considered as a processor agreement as defined in the
Regulation.

De bepalingen van de overeenkomst waarin deze
Algemene inkoopvoorwaarden van toepassing worden
verklaard, in combinatie met deze voorwaarden, geldt als
een ‘verwerkersovereenkomst’ als bedoeld in de
Verordening.
50 Alle bestanden, documenten, informatie, tekeningen en

50 Any and all files, documents, information, designs and

andere zaken welke vertrouwelijke informatie bevatten en

other items containing confidential information, as well as

alle kopieën daarvan welke gemaakt zijn door opdracht-

any and all copies thereof, made by the supplier or

nemer of welke ontvangen zijn van EY, blijven eigendom

received from EY will remain the property of EY and must

van EY en dienen bij einde van de overeenkomst op eerste

be returned at once at the end of the agreement on EY's

verzoek van EY aan leverancier onmiddellijk te worden

first demand in respect of the supplier.

geretourneerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectual property rights

51 Tekeningen, modellen, berekeningen, specificaties,

51 Any designs, models, computations, specifications,

instructies en dergelijke welke EY aan de leverancier en/of

instructions and the like provided by EY to the supplier

voor of ten behoeve van leverancier werkzame personen

and/or any persons who work for the supplier or for its

heeft verstrekt, blijft eigendom van EY. Deze

benefit, , will remain the property of EY. The supplier shall

hulpmiddelen worden door de leverancier duidelijk als

clearly mark the said instruments as EY's property, and

eigendom van EY gemerkt en zij mogen door de opdracht-

they may not be multiplied, copied, made available to

nemer niet vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter

third parties or otherwise utilized by the supplier, except

hand gesteld worden of anderszins benut worden dan uit-

for the exclusive purpose of executing the agreement.

sluitend ter uitvoering van de onderhavige overeenkomst.
52 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook
programmatuur, die zijn gebruikt en volledig zijn

52 Any models, arts and/or instruments, including software,
used and fully contributed by the supplier for the purpose
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ingebracht door de leverancier voor de uitvoering van de

of executing the agreement and incorporated in any

overeenkomst en in een advies of onderzoeksresultaat zijn

advice or research results are and will be the supplier's

opgenomen, zijn en blijven het eigendom van leverancier.

property. However, EY may use the advice or research

EY is echter wel gerechtigd het advies of

results based on such models, arts and/or instruments

onderzoeksresultaat gebaseerd op dergelijke modellen,

without limitation, and without owing any additional fee in

technieken en instrumenten onbeperkt te gebruiken,

this respect.

zonder daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd te
zijn.
53 Zaken en werkwijzen, die de leverancier in samenwerking

53 Any goods and methods developed by the supplier in

met of in opdracht van EY heeft ontwikkeld, komen

tandem with or on the instructions of EY will exclusively

uitsluitend aan EY toe en mogen niet dan met

accrue to EY and may not be made available to third

voorafgaande schriftelijke toestemming van EY aan

parties, except with EY's prior written permission.

derden ter beschikking worden gesteld.
54 Voor zover de intellectuele eigendomsrechten op de

54 To the extent that the intellectual property rights in the

geleverde zaken en/of diensten niet reeds bij EY berusten,

goods and/or services delivered are not already vested in

zal de leverancier voor zover noodzakelijk deze op eerste

EY, the supplier shall as far as necessary transfer them to

verzoek van EY overdragen aan EY. In iedere overdracht

EY on EY's first demand. Each transfer must include a

zal steeds zijn begrepen de afstanddoening van de rechten

waiver of the supplier's rights as referred to in section 25,

van de leverancier als bedoeld in artikel 25, eerste volzin

first sentence, and subsections a, b and c, and as referred

onder a, b en c, alsmede als bedoeld in artikel 25

to in section 25, penultimate sentence, of the Dutch

voorlaatste volzin, van de Auteurswet 1912 ten behoeve

Copyright Act of 1912, for the benefit of EY, to the extent

van EY, een en ander voor zover de Auteurswet dat

permitted by the said Copyright Act.

toelaat.
55 De leverancier staat ervoor in dat de door haar geleverde

55 The supplier guarantees that the goods he delivered

zaken (waaronder ook begrepen diensten en de resultaten

(including services and their results) do not infringe any

daarvan) geen inbreuk maken op enig geldend recht van

valid intellectual property right of any third party and that

intellectuele eigendom van derden en het gebruik ervan

their use is not otherwise wrongful in respect of third

ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.

parties either.

56 Indien het gebruik door EY van de zaken en/of diensten op
enigerlei wijze wordt verboden, zal de leverancier naar

56 In the event that the use by EY of the goods and/or
services is in any way prohibited, the supplier shall, at the

keuze van EY:

option of EY:

a

a

b
c

de betrokken zaken zonder verdere kosten voor EY

Replace the goods in question by equivalent goods or

vervangen door gelijkwaardige zaken of diensten, die

services that do not infringe any rights of third

geen inbreuk maken op rechten van derden;

parties, without any further costs to EY

of voor de zaken een passend gebruiksrecht

b

Acquire a suitable right of use for the goods

verwerven;

c

In the event that the options listed in subsections a

dan wel, indien de onder a en b genoemde

and b prove to be impossible, take back all of the

mogelijkheden onmogelijk blijken te zijn, de zaken

goods or - with EY's permission - a portion of the

geheel of, met toestemming van EY, slechts voor een

goods only, refunding the price paid for the goods

deel, terugnemen tegen terugbetaling van de

taken back, less any depreciation considered

daarvoor betaalde prijs verminderd met de normaal te

customary

achten afschrijvingen.

Terreinen en gebouwen van EY

EY’s premises and buildings

57 Leverancier draagt er zorg voor dat haar aanwezigheid en

57 The supplier shall ensure that its presence or the

de aanwezigheid van voor of ten behoeve van haar

presence of any persons who work for it or for its benefit
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werkzame personen op het terrein en in de gebouwen van

on EY's premises and in its buildings does not obstruct the

EY geen belemmering vormen voor de ongestoorde

uninterrupted continuation of EY's business and

voortgang van de bedrijfs- en organisatieactiviteiten van

organisational activities.

EY.
58 Leverancier en de voor of namens haar werkzame

58 Before commencing the work or activities, the supplier

personen dienen zich, alvorens met de uitvoering van de

and the persons who work for it or on its behalf must

werkzaamheden of activiteiten aan te vangen, op de

familiarize themselves with the regulations and house

hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in

rules applicable – on EY's premises and in its buildings – to

de gebouwen van EY geldende voorschriften en huisregels

persons working there and to guests, and act in

voor aldaar werkende personen en gasten en zich

accordance with the relevant provisions. This in any case

overeenkomstig die bepalingen te gedragen. Hieronder

includes, but is not limited to:

valt in ieder geval, maar niet uitputtend:

•

•

het melden bij de receptie voor het verkrijgen van de
benodigde toegangspas;

•
•

admission pass;

•

het te allen tijde duidelijk zichtbaar dragen van
bedrijfskleding van leverancier;

Reporting to reception to obtain the required
At all times clearly visibly wearing the supplier's
industrial clothing;

•

Signing a declaration of confidentiality.

het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.

59 Personen die zich niet aan het in de artikelen 57, 58 en 60

59 EY has the right to deny access to the premises and/or

(Terreinen en gebouwen van EY) bepaalde houden en/of

building with immediate effect to any persons who fail to

zich ernstig misdragen en/of na een waarschuwing zich

observe the provisions laid down in the articles 57, 58

nog niet houden aan bedoelde bepalingen, kunnen door

and 60 (EY’s premises and buildings) and/or who

EY met onmiddellijke ingang de toegang tot het terrein

seriously misbehave and/or continue to fail to observe

en/of gebouw worden ontzegd. EY zal leverancier

those provisions following a warning. EY will subsequently

vervolgens schriftelijk informeren en daarbij de reden van

notify the supplier in writing, stating the reason for

de ontzegging opgeven. In een dergelijk geval komt de

denying access. In that event, the supplier shall fully bear

schade en/of kosten en/of daaruitvoortvloeiende schade

and will be fully responsible for any damage and/or costs

met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst

and/or any ensuing damage with respect to the execution

geheel voor rekening en verantwoording van leverancier.

of the agreement.

60 Het is leverancier niet toegestaan om zonder toestemming

60 Without EY's permission, the supplier may not use any

van EY gebruik te maken van aan EY toebehorende of

instruments, machines, tools, vehicles and the like

onder haar zorg vallende hulpmiddelen, machines,

belonging to EY or coming under its care, or tap any

gereedschappen, voertuigen en dergelijke of elektriciteit,

electricity, gas and/or water.

gas en/of water af te tappen.

Duurzaamheid

Sustainability

61 Leverancier dient te voldoen aan alle relevante (inter)-

61 The supplier must satisfy any and all relevant national and

nationale wet- en regelgeving op het gebied van onder

international laws, rules and regulations relating to the

andere milieu, energie, verpakkingen, afval en emissies en

environment, energy, packaging, waste and emissions

dient op verzoek van EY aan te kunnen geven wat de

and shall, at EY's request, specify the environmental

milieubelasting is van de geleverde producten en diensten.

impact of the products and services delivered.

62 Leverancier dient eventuele bedrijfsvoorschriften van EY
op het gebied van onder andere milieu op te volgen.
63 Leverancier dient zich te onthouden van zaken als
discriminatie, kinderarbeid en ontoereikende
arbeidsomstandigheden.

62 The supplier shall observe any EY rules relating to the
environment, among other matters.
63 The supplier shall refrain from discrimination, child labour
and inadequate working conditions, among other things.
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Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Applicable law and dispute resolution

64 De overeenkomst, alsmede alle (niet-contractuele)

64 The agreement, as well as any and all non-

verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en de

contractual - obligations ensuing from the agreement and

op basis daarvan geleverde zaken en/of diensten, worden

the goods and/or services delivered on the basis of the

beheerst door en dienen te worden uitgelegd in

agreement, will be governed by and must be interpreted

overeenstemming met Nederlands recht. De

in accordance with Dutch law. CISG does not apply.

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG)
wordt nadrukkelijk uitgesloten.
65 Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst en de

65 Any and all disputes with respect to the agreement and

op basis daarvan geleverde zaken en/of diensten en

the goods and/or services delivered on the basis of the

daaraan gerelateerde rechtsgedingen zijn onderworpen

agreement and any related lawsuits will be subject to the

aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te

exclusive jurisdiction of the court in Rotterdam, the

Rotterdam, waaraan ieder van ons zich ten behoeve van

Netherlands, to which either party shall submit for

de overeenkomst zal onderwerpen.

purposes of the agreement.

Overige bepalingen

Other provisions

66 Niets in deze Algemene inkoopvoorwaarden of in enig

66 Nothing in these General terms and conditions of

contract is bedoeld om een relatie van opdrachtgever en

purchase or in any contract is intended to create a

agent of werkgever en werknemer tussen de partijen te

client/agent or employer/employee relationship between

creëren.

the parties.

67 Het gebruik van de naam en/of logo van EY en/of

67 The use of the name and/or logo of EY and/or any

verwijzing naar EY en/of lidfirma’s/gelieerde entiteiten

reference to EY and/or member firms/associated entities

door de leverancier (betreffende contractpartij) is op geen

by the supplier (relevant contracting party) is not in any

enkele wijze toegestaan, tenzij na voorafgaande

way permitted, unless with EY's prior written permission.

schriftelijke toestemming van EY.
68 De overeenkomst omvat de gehele tussen partijen

68 The agreement comprises the entire agreement

gesloten overeenkomst met betrekking tot de diensten en

concluded between the parties with respect to the

andere zaken die daarin geregeld worden, en vervangt alle

services and other matters provided for therein, and

eerdere overeenkomsten, afspraken en toezeggingen die

replaces any and all earlier related agreements,

hier verband mee houden, met inbegrip van enige eerder

arrangements and commitments, including any earlier

overeengekomen geheimhoudingsovereenkomsten.

agreed confidentiality agreements.

69 Leverancier verklaart dat degene die de overeenkomst

69 The supplier represents that the signatory to the

namens leverancier ondertekent, uitdrukkelijk bevoegd is

agreement on its behalf is expressly authorized to sign

om deze te ondertekenen en daarmee leverancier,

the agreement and, hence, bind the supplier, as well as

alsmede de met leverancier gelieerde entiteiten of

the entities associated with the supplier or any other

anderen door wie diensten worden verricht onder de

parties that provide services under this agreement, to the

overeenkomst, aan de algemene inkoopvoorwaarden te

general terms and conditions of purchase thereof.

binden.
70 Behoudens schriftelijk akkoord van de andere partij, is het

70 Except in the event of written agreement of the other

geen van partijen toegestaan om rechten van partijen,

party, neither party may in any way transfer its rights,

verplichtingen of vorderingen op grond van de

obligations or claims on the grounds of the agreement.

overeenkomst op enige wijze over te dragen.
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71 Leverancier zal zich onthouden van het doen van

71 The Supplier shall refrain from making offers to

aanbiedingen aan werknemers of partners van EY

employees or partners of EY for a period of two years

gedurende een periode van twee jaar na de beëindiging

after termination of the agreement

van de overeenkomst.
72 Indien blijkt dat enige bepaling van de overeenkomst

72 In the event that it becomes evident that any provision of

(geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins

the agreement is (in whole or in part) unlawful, invalid or

onafdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen

otherwise unenforceable, the other provisions will remain

volledig van kracht.

in full force and effect.

73 Tussen partijen aangegane verplichtingen, welke naar hun

73 Any obligations entered into between the parties that are

aard bestemd zijn ook na ontbinding van de overeenkomst

intended to survive the dissolution of the agreement by

voort te duren, zoals bijvoorbeeld maar niet uitputtend de

their nature, such as for example but not exhaustively the

artikelen 44, 45, 46, 48, 49 en 50 (Geheimhouding),

articles 44, 45, 46, 48, 49 and 50 (Confidentiality and

artikelen 39, 40 en 41 (Aansprakelijkheid), artikelen 42 en

data protection), the articles 39, 40 and 41 (Liability), the

43 (Boetebepaling) en de artikelen 51, 52, 53, 54, 55 en

articles 42 and 43 (Penalty clause) and the articles 51,

56 (Intellectuele eigendomsrechten), duren ook na een

52, 53, 54, 55 and 56 (Intellectual property rights), will

ontbinding of beëindiging van de overeenkomst nog voort.

survive the dissolution or termination of the agreement.
In the event of any dispute to the interpretation of any of these
conditions, the official Dutch language version shall prevail.
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