ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERANCIER
INKOOPORDERS
Kohler Co. en zijn filialen en dochterondernemingen
(gezamenlijk "Kohler") kunnen aankooporders bij u
("leverancier") indienen waarin de dienst(en) en/of product(en)
(die apparatuur kunnen omvatten) worden beschreven die
Kohler van de leverancier wenst te kopen. Indien Kohler en
de leverancier eerder een afzonderlijke, schriftelijke
onderhandelde overeenkomst hebben gesloten of zullen
sluiten met betrekking tot de diensten en/of producten (de
"Onderhandelde Overeenkomst"), dan zal de Onderhandelde
Overeenkomst van toepassing zijn op die diensten en/of
producten vanaf de ingangsdatum van de Onderhandelde
Overeenkomst. Indien er geen Onderhandelde Overeenkomst
is, zijn deze Algemene Voorwaarden voor Leveranciers van
toepassing. Op de levering van de diensten of producten door
de Leverancier zijn geen voorwaarden van toepassing en
dergelijke voorwaarden worden hierbij door Kohler verworpen
Alle specificaties en/of andere materialen die door Kohler aan
de Leverancier worden voorgelegd en alle documenten op
https://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting
-business/ zijn hierin opgenomen en maken er deel van uit. Al
het voorgaande wordt hierna gezamenlijk aangeduid als het
"Contract".
WIJZIGINGSVERZOEK
Nadat Kohler een Inkooporder bij de Leverancier heeft
ingediend, kan Kohler verzoeken om een wijziging van de
specificaties, projectplanning en/of andere scope gerelateerde
zaken (elk een "Wijziging"). Kohler zal elke Wijziging
schriftelijk aan de Leverancier voorleggen, en na ontvangst
zal de Leverancier Kohler onverwijld een Raming van de
eventuele gevolgen van de wijziging voorleggen, waarin alle
noodzakelijke herzieningen van het projectschema en
verhogingen of verlagingen van de prijs zullen worden
opgenomen. Kohler zal de raming herzien en de Leverancier
meedelen of hij tot een dergelijke wijziging zal overgaan.
KWALITEITSCONTROLE
Voorafgaand aan de verzending van elk product
zal de Leverancier een kwaliteitssysteem opzetten dat voldoet
aan de vereisten die worden uiteengezet in het Globale
Kwaliteitshandboek voor Leveranciers van Kohler, waarvan
een kopie beschikbaar is op de hierboven vermelde website.
Indien een product bij levering niet conform is, kan Kohler de
inontvangstneming ervan weigeren.
VERPAKKING EN VERZENDING
Indien Kohler producten van de Leverancier koopt, zal de
Leverancier producten verzenden op de wijze zoals vermeld
op de toepasselijke inkooporder.
De Leverancier is
verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke
wetten en voorschriften inzake verpakking, etikettering en
douane. De Leverancier is als enige verantwoordelijk voor de
controle
en
garantie
dat
alle
massief
houten
verpakkingsmaterialen volledig vrij zijn van schors en levend
plantenplagen.
Alle
zendingen
die
houten
verpakkingsmateriaal
of
pallets
bevatten,
worden
warmtebehandeld en/of gefumigeerd en voldoen aan alle
andere voorschriften.
LEVERING EN ACCEPTATIE
Tijd is van essentieel belang voor de levering van de diensten
en producten. Indien Kohler producten van de Leverancier
koopt, is de Leverancier verantwoordelijk voor extra
vrachtkosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
luchtvrachtzendingen) die kunnen ontstaan als gevolg van
een niet-tijdige verzending, en de Leverancier stemt ermee in
dat eventuele door Kohler gemaakte extra vrachtkosten door
Kohler in mindering kunnen worden gebracht op elk bedrag
dat aan de leverancier verschuldigd is. Het eigendomsrecht

en het risico van verlies van de producten gaan over op
Kohler wanneer de producten overeenkomstig dit
Contract worden geleverd, met uitzondering van verlies of
beschadiging van de producten als gevolg van een
inadequate, ongeschikte of gebrekkige verpakking door
de leverancier. De aanvaarding van alle diensten en
producten is afhankelijk van de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Kohler.

VERGOEDINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
De prijs voor de diensten en/of producten wordt vermeld
in de gebruikelijke Inkooporder. Tenzij anders vereist
door de plaatselijke wetgeving of wederzijds
overeengekomen tussen de partijen, zal Kohler elke
onbetwiste factuur betalen binnen negentig (90) dagen
netto, na de eerstvolgende betalingsverwerking (die niet
minder dan eenmaal per week zal zijn) van de
factuurdatum. De factuur van de leverancier zal het
Inkoopordernummer,
de
dienstenen/of
productbeschrijving, de prijs en andere redelijke informatie
bevatten die door Kohler kan worden gevraagd. Kohler zal
de betaling sturen naar de door de Leverancier
aangewezen plek, met dien verstande dat deze plek in het
land van het vestigingsadres van leverancier zal zijn, en
op een rekening aangewezen op naam van de
leverancier. Tenzij de aankoop onderworpen is aan
verkoop- en/of gebruiksbelastingen, zoals aangegeven op
de toepasselijke Aankooporder, zal de prijs dergelijke
belastingen niet omvatten. Indien dergelijke belastingen
van toepassing zijn, zal de Leverancier deze belastingen
afzonderlijk op zijn factuur vermelden.

de Leverancier worden geleverd; en (iii) geen inbreuk
maken op of op enigerlei wijze inbreuk maken op de
rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt
tot
intellectuele
eigendomsrechten
en
nietopenbaarmakingsrechten. Leverancier verklaart en
garandeert verder dat de producten, indien aanwezig: (i)
nieuw geproduceerd zijn in overeenstemming met de
specificaties en andere materialen die Kohler en de
Leverancier zijn overeengekomen; (ii) van goede kwaliteit
en verhandelbaar zijn; (iii) geleverd worden met een
duidelijke titel vrij van pandrechten en bezwaringen; (iv)
geen inbreuk maken op de rechten van derden, met
inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele
eigendomsrechten en geheimhoudingsrechten; en (vii)
voldoen aan de vereisten voor productnaleving die
vermeld worden in het milieubeleid voor producten en de
Lijst met beperkende materialen van Kohler, waarvan
exemplaren beschikbaar zijn op de hierboven vermelde
website. Leverancier draagt hierbij aan Kohler alle
garanties over van productonderdelen die door de
Leverancier of zijn gelieerde ondernemingen of
leveranciers zijn vervaardigd.

EIGENDOM
Alle materialen en eigendommen die door Kohler aan de
Leverancier worden geleverd of specifiek door Kohler
worden betaald, zijn en blijven eigendom van Kohler,
kunnen op verzoek van Kohler worden verwijderd, worden
gemerkt waaruit blijkt dat zij eigendom zijn van Kohler, en
worden uitsluitend gebruikt voor de nakoming van de
verplichtingen uit hoofde van dit Contract. Alle ideeën,
kennis, uitvindingen, octrooien en andere intellectuele
eigendommen die eigendom zijn van een partij, blijven
eigendom van die partij. Indien de Leverancier specifiek
voor Kohler maatwerk verricht, wordt dit maatwerk
eveneens eigendom van Kohler.

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS
De leverancier verklaart en garandeert voorts dat hij zich
zal houden aan de Gedragscode voor Leveranciers van
Kohler, waarvan een kopie beschikbaar is op de hierboven
vermelde website

VERTROUWELIJKE INFORMATIE
De Leverancier zal alle bedrijfseigen en niet-openbare
informatie en materialen die door Kohler worden verstrekt
als vertrouwelijke informatie behandelen. De Leverancier
zal geen vertrouwelijke informatie voor enig doel
gebruiken, behalve voor zover redelijkerwijs noodzakelijk
om aan zijn verplichtingen op grond van dit contract te
voldoen, en zal geen vertrouwelijke informatie aan derden
bekendmaken, tenzij Kohler daarmee van tevoren
schriftelijk heeft ingestemd. De Leverancier zal op verzoek
van Kohler alle vertrouwelijke informatie aan Kohler
retourneren, alsmede alle kopieën daarvan die in het bezit
of beheer van de leverancier zijn. De Leverancier zal niet,
direct of indirect, de naam of handelsmerken van Kohler
gebruiken in enige vorm van publiciteit zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kohler. Indien
toestemming wordt verleend, komt deze onmiddellijk te
vervallen bij het verstrijken of beëindigen van dit Contract.
GARANTIE
De Leverancier verklaart en garandeert dat de diensten,
indien van toepassing, zullen: (i) op professionele wijze en
tijdig worden uitgevoerd door adequaat opgeleid en
technisch bekwaam personeel in overeenstemming met
de industrienormen; (ii) geen inbreuk maken op en
voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en
voorschriften, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
anti-omkopings-,
conflictmineralen-,
tewerkstellings-,
import/export- en gegevensbeschermingswetten die van
toepassing zijn op de diensten en/of producten die door

ON-SITE LEVERANCIERSBELEID
Indien de leverancier zich op het terrein van Kohler zal
bevinden, verklaart en garandeert hij voorts dat hij zich zal
houden aan het Aannemer op locatie Beleid van Kohler,
waarvan een kopie beschikbaar is op de hierboven
vermelde website.
REMEDIES
Indien Kohler producten van Leverancier koopt, zal de
Leverancier, indien een product niet voldoet aan een van
de relevante garanties die hierin zijn opgenomen, naar
keuze van Kohler: (i) een dergelijk product gratis
repareren; (ii) een dergelijk product gratis vervangen door
een nieuw product; of (iii) de prijs van een dergelijk
product terugbetalen. Als een product niet voldoet aan een
van de relevante garanties die hierin worden uiteengezet,
zal de leverancier verantwoordelijk zijn voor: (i) de
volledige kosten van retourzending, herlevering en
installatie van het vervangende product; (ii) terugbetaling
aan Kohler (binnen dertig (30) dagen na de datum waarop
Kohler de Leverancier schriftelijk op de hoogte heeft
gesteld) van de door Kohler gemaakte kosten; en (iii) alle
overige incidentele of gevolgschade.
BEËINDIGING
Kohler kan dit contract en/of elke toepasselijke
Aankooporder op elk ogenblik en zonder reden beëindigen
door de Leverancier minstens dertig (30) dagen vooraf
schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien Kohler voor het
gemak opzegt, zal Kohler de Leverancier alle onbetwiste
bedragen betalen die vóór de beëindigingsdatum door
Leverancier zijn gefactureerd en aan Leverancier
verschuldigd zijn, overeenkomstig de betalingsbepalingen
van dit contract.
SCHADELOOSSTELLING
De Leverancier zal, op eigen kosten en uitgaven, Kohler
verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen
alle claims die voortvloeien uit of verband houden met: (i)
beweringen dat de diensten of producten de intellectuele

eigendomsrechten van een derde schenden, verduisteren of
schenden; (ii) schending van dit contract door de Leverancier;
(iii) het falen van de diensten en/of producten of een
onderdeel daarvan; of (iv) fouten, weglatingen, fraude,
opzettelijk wangedrag, nalatigheid of grove nalatigheid van de
Leverancier. In het geval van een claim zal Leverancier de
uitsluitende zeggenschap hebben over de selectie van een
raadsman en de verdediging, maar voor elke schikking is de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Kohler vereist.
VERZEKERING
Tenzij anders vereist door de lokale wetgeving of wederzijds
overeengekomen tussen de partijen, zal de Leverancier ten
minste
een
algemene
aansprakelijkheidsverzekering
aanhouden met een limiet van niet minder dan $1.000.000
USD (of het toepasselijke valuta- equivalent) per voorval en
$1.000.000 USD (of het toepasselijke valuta-equivalent) in het
totaal.
OVERMACHT
Vertragingen die het gevolg zijn van een oorzaak waarover
geen van beide partijen redelijkerwijs controle heeft, met
inbegrip van doch niet beperkt tot handelingen van God,
handelingen
of
verzoeken
van
regeringen
of
regeringsinstanties in hun niet-commerciële hoedanigheid,
rellen of burgerlijke onlusten, sabotage, ongevallen, brand,
overstroming, explosieschade aan fabrieken of faciliteiten,
epidemieën, tyfoons, quarantainebeperkingen, of afwezigheid
van normale communicatie- of transportmiddelen (elk een
"Geval van Overmacht") zal de tijd van uitvoering voor de
getroffen Partij verlengen met een periode van niet meer dan
dertig (30) cumulatieve kalenderdagen ("Geval van
Overmacht"). Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor
verlies, schade, oponthoud of vertraging ten gevolge van een
geval van overmacht. Kohler kan dit Contract en/of elke
toepasselijke aankooporder beëindigen indien een Geval van
Overmacht voortduurt na de periode van overmacht.
TOEPASSELIJK RECHT
Dit Contract zal in alle opzichten worden beheerst door en
geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het
rechtsgebied van waaruit Kohler de toepasselijke aankoop
order uitvaardigt.
DIVERSEN
De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Dit Contract
schept geen enkele relatie van tewerkstelling, agentschap,
partnerschap, joint venture of licentie of enige fiduciaire plicht,
aansprakelijkheid of gelijkaardige verplichting tussen de
partijen. De Leverancier mag dit contract of een deel ervan
niet overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Kohler. Dit Contract kan alleen
schriftelijk en door beide partijen ondertekend worden
gewijzigd of aangepast. Geen enkele verklaring van afstand
door een der partijen zal van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de partij die
afstand doet. Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
voor Leveranciers die, hetzij impliciet hetzij van nature,
bedoeld zijn om van kracht te blijven, zullen van kracht blijven
na beëindiging van dit contract en/of enige toepasselijke
Inkooporder.
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