QCP ALGEMENE INKOOP VOORWAARDEN

QCP GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE

Deze AIV gelden voor de inkoop door QCP en gelieerde
maatschappijen van producten en diensten van Leverancier,
en voor de aanneming van werk door Leverancier.

These GCP apply to purchases by QCP and affiliated
companies of goods and services from (the latter including
work contracted out to) Supplier.

De contractuele relatie met QCP wordt bepaald door (i) een
Overeenkomst (een Purchase Order kan als zodanig gelden)
met daarin de specifieke afspraken, alsmede (ii) deze AIV.

Supplier’s contractual relationship with QCP is constituted by:
(i) specifically agreed terms (as may appear from a confirmed
PO or otherwise), and (ii) theses GCP.

Onderstaande geldt indien en voor zover in de Overeenkomst
geen specifiek afwijkende afspraken zijn gemaakt over het
betreffende onderwerp; in geval van conflict tussen de
offerte van leverancier en deze AIV, gelden deze laatste.

These GCP apply to the extent no expressly deviating
arrangement has been made in relation to the specific
subject; in case of conflict between Supplier’s quotation and
these GCP, the latter shall prevail.

Kwaliteit van het geleverde, inclusief voor producten ook de
verpakking zal (i) voldoen aan de overeengekomen
specificaties en relevante wettelijke voorschriften; (ii)
vergezeld zijn van de noodzakelijke instructies voor
zelfstandig gebruik door QCP; (iii) zal geschikt zijn voor een
normaal gebruik daarvan door QCP, voor zover dit gebruik bij
Leverancier redelijkerwijze bekend is, en (iv) voor zover de
verpakking betreft, deze geschikt is om het product op
zodanige wijze te beveiligen en te vervoeren dat zij haar
bestemming in goede staat bereikt. Voor zover het geleverde
producten bevat zullen deze van deugdelijke nieuwe
materialen zijn gemaakt en vrij van ontwerp-, materiaal- en
productiefouten. Voor zover het geleverde een advies
betreft, staat Leverancier voor de juistheid daarvan in.

Goods (including their packaging) and services shall: (i)
comply with specific arrangements as well as applicable
regalutory requirements; (ii) be accompanied by operating
instructions in such detail so as to enable autonomous use by
QCP; (iii) shall be fit for the normal use thereof as far as this
use can reasonably be known to Supplier; and (iv) for
packaging, be suitable to protect the integrity of the goods
until/including their delivery to QCP.
Goods shall be manufactured from suitable new materials
and free of any design-, raw material and/or manufacturing
errors. For advice rendered, Supplier shall warrant its
correctness.

De garantieperiode betreft twee jaar. Zonder QCP’s wettelijke
rechten daarmee in te perken geldt dat in geval van
ondeugdelijkheid van product, dienst of verricht werk,
Leverancier deze zo spoedig mogelijk zal vervangen of
repareren. Na vervanging of reparatie van een defect product
zal de garantietermijn opnieuw gaan lopen.
De afgesproken prijs alsmede tijd van levering is bindend.
Inco terms leverconditie is DDP; betalingstermijn is 30 dagen
na datum correcte factuur.
Indien Leverancier in het kader van de levering op een QCP
site moet zijn, zal hij voor enige schade bij die gelegenheid
veroorzaakt aan zaken of personen verantwoordelijk zijn, en
hiervoor een deugdelijke verzekering met een minimale
dekking van 10M€ hebben.
QCP kan te allen tijde de uitvoering van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk opschorten. Daardoor veroorzaakte
redelijke kosten, door Leverancier tot een minimum te
beperken, komen voor vergoeding in aanmerking, voor zover
de opschorting niet is veroorzaakt door Leverancier.

A two-year warranty period shall apply. Without prejudice to
QCP’s rights under the applicable law, in case a quality defect
Supplier shall, at QCP’s election, expeditiously replace or
repair the goods or services in question. The warranty period
shall recommence as of the date of replacement or repair.
The agreed delivery term is binding. The Incoterms delivery
term is DDP; payment term 30 days after date of correct
invoice.
In case of visits by Supplier’s representatives to any of QCP’s
premises, Supplier shall be responsible for damage to
property and persons caused by visiting representatives, and
Supplier shall maintain appropriate insurance therefor with a
minimum cover of € 10 Million.
At all times QCP may suspend in whole or in part the
execution of any agreement with Supplier. Unless such
suspension was caused by Supplier, QCP shall compensate
reasonable cost and expenses to Supplier caused by such
suspension provided Supplier has given its best efforts to
restrict as much as possible these cost and expenses.

Rechten op tekeningen alsmede op productverbeteringen
welke Leverancier maakt in het kader van de uitvoering van
deze overeenkomst vallen QCP toe. Alles wat Leverancier in
kader van de Overeenkomst te weten komt over QCP zal hij
strikt vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken voor de
uitvoering van de Overeenkomst

If and to the extent as a result of the execution of the
agreement with QCP, Supplier has made improvements to
goods and/or QCP’s process, intellectual property rights with
respect thereto shall incumbe to QCP. Supplier shall observe
strict confidentiality in relation to all proprietary information
relating to QCP and its affiliates, and only use such
information for the due execution of any agreement.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is
uitgesloten.

The 1980 United Nations Convention on contracts for the
International Sale of Goods does not apply.

Op de Overeenkomst en AIV is Nederlands recht van
toepassing, en is de rechter te Maastricht exclusief bevoegd.

The laws of the Kingdom of the Netherlands shall apply to the
agreement between Supplier and QCP (including these GCP)
and any dispute shall be exclusively submitted to the courts
of Maastricht, the Netherlands.
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