BIJLAGE 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN SANQUIN Versie 2014
DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1: Definities
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze
Inkoopvoorwaarden de volgende betekenis:
Diensten: Het uitvoeren van werkzaamheden door Leverancier ten behoeve van Sanquin.
Hulpmiddelen: Ter beschikking gestelde of aangeschafte of vervaardigde middelen die
nodig of voorgeschreven zijn voor het realiseren van het doel van de Overeenkomst.
Inkoopvoorwaarden: Deze algemene inkoopvoorwaarden van Sanquin.
Keuring: Het vaststellen of Zaken voldoen aan Specificaties.
Leverancier: De wederpartij van Sanquin.
Levering: Het één of meer Zaken in bezit stellen of in de macht brengen van Sanquin en/of
eventuele installatie en montage van deze Zaken en/of het verrichten van Diensten, onder
welke titel dan ook. Levering omvat mede alle bijbehorende Hulpmiddelen.
Offerte: Het schriftelijke aanbod van Leverancier om tegen een bepaalde prijs Zaken en/of
Diensten te leveren.
Order: De schriftelijke opdracht tot Levering van Zaken of Diensten.
Overeenkomst: De afspraken tussen Sanquin en Leverancier, betreffende de Levering van
bepaalde Zaken of verrichting van bepaalde Diensten, aangegaan door de daartoe
bevoegde personen van Sanquin.
Partijen: Sanquin en Leverancier gezamenlijk.
Recall: Het terugroepen en verwijderen van Zaken die een door Leverancier of Sanquin
gesignaleerde kwaliteitsafwijking hebben. Een Recall vindt plaats in verband met een
geconstateerde afwijking in kwaliteit, veiligheid en (ver)werking van een Zaak, waardoor het
niet de veiligheid en/of werking biedt die men daarvan mag verwachten.
Specificaties: De door Leverancier en/of Sanquin verstrekte informatie met betrekking tot
de inhoud en aard waar Diensten of Zaken aan moeten voldoen.
Zaken: Het product dat door Leverancier aan Sanquin wordt of is geleverd, met
uitzondering van Diensten.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, Orders, Offertes en
Overeenkomsten tussen Leverancier en Sanquin.
2. Afwijking van de Inkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden of andere bijzondere voorwaarden van Leverancier, onder welke
benaming ook, zijn niet van toepassing, onafhankelijk van het moment dat hierop een
beroep wordt gedaan.
4. Als de Inkoopvoorwaarden tegenstrijdig zijn met bepalingen van de Overeenkomst, dan
prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
5. In de Inkoopvoorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijk gesteld aan
schriftelijke stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer
per E-mail, Internet en EDI.
6. Voor de toepassing van de Inkoopvoorwaarden wordt onder personeel van Leverancier
mede verstaan derden die door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn of
worden betrokken.
7. De Leverancier wordt in ieder geval geacht deze Inkoopvoorwaarden te hebben aanvaard
zodra een eerste uitvoering is gegeven aan de werkzaamheden.
8. Sanquin behoudt zich het recht voor deze Inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De
gewijzigde inkoopvoorwaarden zullen ter acceptatie aan Leverancier worden aangeboden.
Artikel 3 Offerte, Order en totstandkoming Overeenkomst
1. Een Offerte is kosteloos, onherroepelijk en heeft een minimale geldigheid van zestig
dagen gerekend vanaf het moment dat de Offerte aan Sanquin is bekend gemaakt.
2. Een Offerte wordt desgewenst gevolgd door een Order.
3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Order door Sanquin wordt
verstrekt en door Leverancier wordt bevestigd, dan wel op de datum zoals bepaald in de
desbetreffende Overeenkomst.
4. Sanquin is gerechtigd een Order te allen tijden te annuleren. Indien Leverancier reeds
met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, zal Sanquin in dat geval de door
Leverancier gemaakte kosten, voor zover deze redelijk en aantoonbaar zijn, aan
Leverancier vergoeden.
5. Indien Leverancier zonder een Order te hebben ontvangen, een aanvang maakt met
werkzaamheden, doet hij dit voor eigen rekening en risico.
Artikel 4 Wijzigingen
1.Na overleg met Leverancier is Sanquin bevoegd de omvang en/of de aard en/of datum
van Levering van de te leveren Zaken/Diensten te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk
overeengekomen of, indien de wijzigingen mondeling zijn overeengekomen, schriftelijk
bevestigd door Sanquin.
2. Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en/of levertijd zal hij, voordat de wijzigingen uitgevoerd worden,
Sanquin schriftelijk informeren over deze gevolgen. Leverancier dient dit zo spoedig
mogelijk te doen, maar in ieder geval binnen acht dagen nadat Sanquin de gewenste
wijziging heeft aangegeven.
3. Indien deze gevolgen naar het oordeel van Sanquin onredelijk zijn ten opzichte van de
gewenste wijziging heeft Sanquin het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet
op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Ontbinding gebeurt in dit geval door
een schriftelijke kennisgeving van Sanquin aan Leverancier. Sanquin zal in een dergelijk
geval de door Leverancier reeds in overeenstemming met deze Inkoopvoorwaarden en de
Order gemaakte kosten, voor zover deze redelijk en aantoonbaar zijn, aan Leverancier
vergoeden.
4. Alleen na schriftelijke toestemming van Sanquin mag de Leverancier wijzigingen
aanbrengen of uitvoeren in de omvang, de samenstelling en/of aard en/of datum van
Levering van de te leveren Zaken/Diensten en de betreffende verpakkingen.

Artikel 5 Fatale termijnen
De termijnen die in deze Inkoopvoorwaarden en/of in de Overeenkomst staan
vermeld, zijn fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door
Partijen.
Artikel 6 Prijzen
De overeengekomen prijzen staan vast gedurende de gehele looptijd van de
Overeenkomst, tenzij excpliciet in de Overeenkomst wordt vermeld dat ze aan
verandering onderhevig zijn, luiden in Euro en zijn exclusief de toepasselijke
belasting.
Artikel 7 Facturering en betaling
1. Per (deel) Levering stuurt Leverancier aan Sanquin een factuur. Het
Ordernummer van Sanquin dient duidelijk op de factuur te worden vermeld.
2. Betaling van de factuur vindt plaats binnen 30 dagen na definitieve Levering
en ontvangst van alle bijbehorende documentatie in de Nederlandse of
Engelse taal en na ontvangst van een deugdelijke factuur en indien van
toepassing, na succesvolle Keuring.
Artikel 8: Garantie
1. Leverancier garandeert dat de Zaken (inclusief de installatie/ montage daarvan) en
de Diensten gedurende de in de Overeenkomst opgenomen garantieperiode:
- voldoen aan hetgeen is overeengekomen;
- vrij zijn van gebreken;
- geschikt zijn voor het door Sanquin bestemde doel;
- voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheidsen kwaliteitsnormen c.q. certificering en
- voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften.
Indien in de Overeenkomst geen garantieperiode is opgenomen, geldt een
garantieperiode van 24 maanden vanaf het moment van Levering aan Sanquin.
2. Leverancier garandeert dat alle onderdelen en de door hem ter beschikking
gestelde, aangeschafte of vervaardigde Hulpmiddelen worden meegeleverd, ook
indien zij niet met name zijn genoemd.
3. Leverancier garandeert reserveonderdelen voor de geleverde Zaken gedurende
de gebruikelijke levensduur van de geleverde Zaken in voorraad te houden en op
afroep te leveren.
4. Indien de Zaken en/of Diensten niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in lid 1
van dit artikel, zal Leverancier onmiddellijk zorg dragen voor herstel of vervanging.
De kosten voor herstel of vervanging zijn voor rekening van Leverancier.
5. Als na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat
Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal
zorgdragen heeft Sanquin het recht herstel of vervanging zelf of door derden uit te
laten voeren. De kosten hiervoor komen dan voor rekening van Leverancier.
6. Als herstel of vervanging niet, niet tijdig of niet naar behoren plaatsvindt, kan
Sanquin ook besluiten om over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst zoals
omschreven in artikel 14 van deze Inkoopvoorwaarden.
Artikel 9 Geheimhouding
1. Leverancier zal alle informatie afkomstig van of verbandhoudend met Sanquin die
hij heeft ontvangen of waar hij op enige wijze kennis van heeft genomen
geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van Sanquin aan derden
bekend maken tenzij bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke
verplichting of rechterlijk bevel. Deze geheimhouding heeft geen betrekking op
informatie:
a) die op het moment dat deze ter beschikking kwam van Leverancier reeds voor het
publiek toegankelijk was;
b) die nadat deze ter beschikking kwam van Leverancier voor het publiek
toegankelijk is geworden, tenzij dit het gevolg is van het niet nakomen door
Leverancier van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel;
c) die Leverancier op rechtmatige wijze heeft verkregen c.q. bekend is geworden
voordat deze informatie aan Leverancier ter beschikking werd gesteld.
2. Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sanquin enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering of de
bijzonderheden van de Overeenkomst.
3. Leverancier mag de gegevens die betrekking hebben op de Overeenkomst niet
kopiëren of aan derden ter inzage geven, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering
van de Overeenkomst of Leverancier van rechtswege daartoe verplicht is.
4. De verplichtingen van dit artikel gelden ook voor het personeel van Leverancier.
Leverancier is verplicht erop toe te zien dat zijn personeel deze verplichtingen
nakomen.
5. Onverminderd de in dit artikel genoemde verplichtingen, heeft Sanquin het recht
personeel van Leverancier en de door Leverancier ingeschakelde derden
geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen.
6. Indien Leverancier in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel is hij, zonder dat
een ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst is vereist, een onmiddellijk
opeisbare boete van EUR 50.000,-- per overtreding verschuldigd aan Sanquin,
onverminderd het recht van Sanquin op volledige schadevergoeding en het recht
van Sanquin om volledige nakoming te vorderen.
Artikel 10 Industriële en intellectuele eigendom
1. Leverancier staat er voor in dat het gebruik, waaronder begrepen
doorverkoop, van de Zaken of van de door Leverancier gekochte of
vervaardigde Hulpmiddelen, geen inbreuk zal opleveren op intellectuele
eigendomsrechten en/of andere (vergelijkbare) rechten van derden.

2. Leverancier vrijwaart Sanquin voor alle aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk
op de in het vorige lid bedoelde rechten en Leverancier zal Sanquin alle schade, inclusief de
kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures, vergoeden die het gevolg is van
enige inbreuk.
3. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere (vergelijkbare) rechten op een specifiek
ten behoeve van Sanquin ontwikkelde Zaak berusten bij Sanquin.
De rechten worden, voor zover deze bij Leverancier (zouden) berusten, door ondertekening
van de Overeenkomst door Leverancier aan Sanquin overgedragen, welke overdracht door
Sanquin wordt aanvaard. Voor zover voor deze overdracht een akte zou zijn vereist of
andere formaliteiten vervuld moeten worden, machtigt Leverancier Sanquin onherroepelijk
om een akte op te maken en deze namens Leverancier te ondertekenen en om deze
formaliteiten mede namens Leverancier te vervullen, onverminderd de verplichting van
Leverancier om op eerste verzoek van Sanquin aan de overdracht van zodanige rechten
zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Leverancier
doet hierbij jegens Sanquin afstand van alle eventueel aan hem toekomende
persoonlijkheidsrechten, in de mate waarop de toepasselijke regelgeving zodanige afstand
toelaat. Leverancier garandeert dat zijn personeel jegens Leverancier afstand doet van alle
eventueel aan hen toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke
regelgeving zodanige afstand toelaat.
Artikel 11 Hulpmiddelen
1. Hulpmiddelen die door Sanquin ter beschikking zijn gesteld en/of voor rekening van
Sanquin door Leverancier zijn aangeschaft of vervaardigd blijven/worden eigendom van
Sanquin. Sanquin verkrijgt/behoudt eventuele auteurs- of andere rechten met betrekking tot
Hulpmiddelen.
2. Leverancier moet deze Hulpmiddelen:
- in goede staat houden en voor zijn rekening verzekeren tegen alle mogelijke risico's;
- merken als herkenbaar eigendom van Sanquin; en
- uiterlijk bij de laatste (deel)Levering aan Sanquin (terug)sturen.
3.Tenzij Sanquin voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, is het Leverancier
niet toegestaan deze Hulpmiddelen:
- te veranderen of afwijkingen daaraan aan te brengen,
- te gebruiken voor een ander doel dan het overeengekomen doel.
Artikel 12 Overdracht rechten en verplichtingen
1. Leverancier is niet gerechtigd de rechten en de verplichtingen uit de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk over te dragen dan wel uit te besteden aan derden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanquin.
2. In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van Leverancier om
welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel
wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van
de verplichtingen van Leverancier richting Sanquin een hoofdelijke aansprakelijkheid voor
de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Sanquin, of door derden wordt
geleden, als gevolg van een gebrek in de geleverde Zaken, Hulpmiddelen of geleverde
Diensten.
2. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die, als gevolg van of in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst, door Sanquin of door derden wordt geleden als gevolg
van handelen of nalaten van de Leverancier, van zijn personeel of derden die door hem bij
de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken of ingeschakeld.
3. Leverancier vrijwaart Sanquin voor aanspraken van derden op vergoeding van schade
als bedoeld in de vorige twee leden en stelt Sanquin volledig schadeloos tegen aanspraken
van derden voor deze schade.
4. De leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam
verzekeren en verleent Sanquin desgewenst inzage in de polis.
Artikel 14 Ontbinding, overmacht en opzegging van de Overeenkomst
1. Leverancier is van rechtswege in gebreke indien:
a) Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, of van
andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren
nakomt;
b) Leverancier in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert;
c) Leverancier een verzoek tot het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft ingediend c.q. dit verzoek is gehonoreerd;
d) geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen van de Leverancier wordt gelegd;
e) sprake is van stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overname of enige daarmee
vergelijkbare toestand van de onderneming van Leverancier waardoor een (belangrijke)
wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt.
Sanquin heeft in elk van bovengenoemde omstandigheden het recht:
(i) de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. te beëindigen door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier zonder dat Sanquin tot enige
schadevergoeding gehouden is;
(ii) haar betalingsverplichtingen op te schorten;
(iii) de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen,
zonder dat Sanquin tot enige schadevergoeding gehouden is.
De rechten van Sanquin genoemd onder (i) tot en met (iii) van dit lid, laten onverlet alle
eventuele andere wettelijke en contractuele rechten die aan Sanquin toekomen inclusief het
recht van Sanquin op volledige schadevergoeding.
2. Alle vorderingen, die Sanquin op Leverancier heeft of verkrijgt op grond van dit artikel zijn
onmiddellijk en volledig opeisbaar.
3. Indien Leverancier zich beroept op overmacht (een niet-toerekenbare tekortkoming),
heeft Sanquin het recht de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig lid 1.
4. Tenzij anders overeengekomen, is Sanquin te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst
tussentijds op te zeggen, mits daarbij een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht

wordt genomen. Sanquin is ten gevolge van een dergelijke opzegging niet
schadeplichtig jegens Leverancier.
5. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van
de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze
Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer:
geheimhouding, toepasselijk recht en domiciliekeuze.
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is
Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag
(het VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende
zaken van 1980).
2. Alle geschillen, die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit
voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan zullen
uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het
arrondissement Amsterdam.
3. Sanquin en Leverancier kunnen gezamenlijk besluiten om te kiezen voor
Arbitrage, uit voeren te Amsterdam door één arbiter. De procedure zal gevoerd
worden in de Nederlandse taal en zal plaatsvinden volgens de internationale
arbitrage regels van de ICC (International Chamber of Commerce) bij het
International Court of Arbitration.
4. Strijdigheid van enige voorwaarde in deze Inkoopvoorwaarden laat de
overige voorwaarden onverlet.
Artikel 16 Overig
1. Leverancier zal zich gedurende de uitvoering van de Overeenkomst,
alsmede gedurende één jaar na het einde daarvan, onthouden van
inspanningen om personeel van Sanquin voor de eigen of andere
organisatie(s) te werven, alsmede onthouden van andere acquisitiegerichte
activiteiten. Indien Leverancier in strijd handelt met dit artikel, dient hij aan
Sanquin, zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst is
vereist, een direct opeisbare boete te betalen van Euro 50.000,- per
overtreding, onverminderd de overige aan Sanquin toekomende vorderingen,
waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en het recht om
volledige nakoming te vorderen.
2. Leverancier verstrekt adequate (schriftelijke) instructies aangaande de
bediening of het gebruik en onderhoud van de Zaken.
3. Leverancier, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden, zijn
gehouden wettelijke regels, waaronder veiligheid- gezondheid- en
milieuvoorschriften in acht te nemen.
4. Leverancier zal actief streven naar een verminderde belasting van het
milieu door zijn gebruikte producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen.
5. Met betrekking tot eventueel door Leverancier te verwerken gegevens verplicht
Leverancier zich alle wettelijke voorschriften, in het bijzonder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, stipt na te leven. Leverancier zal Sanquin vrijwaren voor alle
aanspraken van derden die jegens Sanquin mochten worden ingesteld wegens
schending van de geldende privacy wet en/of regelgeving.
6. Leverancier zal, indien van toepassing, voor aanvang van zijn
werkzaamheden, aan Sanquin een VAR verklaring overhandigen waaruit blijkt
dat Leverancier geen werknemer is in de zin van sociale verzekeringswetten
en/of loonbelasting. Sanquin zal Leverancier niet aanmelden voor de sociale
werknemersverzekeringen. Leverancier vrijwaart Sanquin van enige
aanspraken dienaangaande in voorkomende gevallen.
7. Leverancier kan worden gevraagd tussentijds te rapporteren over de
voortgang.
8. Leverancier zal de Overeenkomst naar de laatste maatstaven van de
techniek zelfstandig uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk.
DEEL II AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HET
LEVEREN VAN ZAKEN
Artikel 17 Levering
1. Levering gebeurt op basis van D.D.P.(Delivered Duty Paid, volgens de
Incoterms die gelden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst),
op de overeengekomen plaats van Levering, op het overeengekomen tijdstip
of binnen de overeengekomen termijn.
2. Als en zodra Leverancier overschrijding van de overeengekomen levertijd
verwacht, zal hij Sanquin hierover tijdig telefonisch en schriftelijk informeren
met een voorstel tot de te nemen maatregelen. Uitgestelde levertijd laat
onverlet het bepaalde in artikel 14 van deze Inkoopvoorwaarden en het recht
voor Sanquin op een redelijke schadevergoeding.
3. Indien Sanquin Leverancier verzoekt de Levering uit te stellen, zal
Leverancier de Zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor
Sanquin opslaan, beveiligen en verzekeren. Eventuele daaraan verbonden
kosten kunnen in nader overleg met Sanquin worden doorberekend.
4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanquin is Leverancier
niet bevoegd de Zaken in gedeelten te Leveren.
Artikel 18 Expiratiedatum
1. De periode tussen de expiratiedatum van de Zaken en het moment van
Levering moet zo lang mogelijk zijn. Deze periode moet minimaal zo lang zijn
als, naar het oordeel van Sanquin, noodzakelijk is gezien de aard van de
Zaken.
2. Als Sanquin van oordeel is dat de periode tussen de expiratiedatum en het
moment van leveren te kort is, is Sanquin bevoegd de Zaken te weigeren,
tenzij dit, gelet op de omstandigheden, kennelijk onredelijk zou zijn. Weigering
van de Zaken of delen daarvan op grond van dit lid geeft Leverancier geen
recht op vergoeding van enige schade.

Artikel 19 Verpakking en verzending
1. De Zaken dienen behoorlijk verpakt zijn zodat zij de plaats van bestemming in goede
staat bereiken. Ook dienen zij gemerkt worden volgens de wettelijke voorschriften en
besluiten en eventuele aanvullende voorschriften van Sanquin.
2. Bij de te leveren Zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Op deze paklijst moet (en)
ordernummer(s) van Sanquin vermeld staan, batch- en itemnummer(s), aantal(len) en
omschrijving(en). Op de paklijst dient Leverancier ook aan te geven of de Zaken zijn verpakt
in leenemballage.
3. Leverancier dient leenemballage duidelijk te merken als leenemballage. Als het
leenemballage met statiegeld betreft, dan moet dit op de factuur worden geregistreerd en
gespecificeerd. Het terugsturen van leenemballage is voor rekening en risico van
Leverancier.
4. Alle verpakking (uitgezonderd leenemballage) wordt bij de Levering eigendom van
Sanquin, tenzij Sanquin hiervan afziet.
5. Leverancier dient afval- en emballagemateriaal mee te nemen nadat de werkzaamheden
zijn uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 20 Keuring en audit
1. Keuring door of in opdracht van Sanquin kan plaatsvinden zowel voorafgaand, tijdens of
na de Levering.
2. Sanquin heeft het recht (GMP)- audits uit te (laten) voeren bij Leverancier en/of de
producent van de Zaken en/of Diensten, op een datum en wijze zoals in overleg met
Leverancier is bepaald .
3. Leverancier verleent toegang tot de plaatsen waar de Zaken en/of onderdelen worden
geproduceerd of zijn opgeslagen, verleent medewerking aan de Keuring of audit en
verstrekt voor zijn rekening de benodigde of gevraagde documentatie en inlichtingen.
4. Indien bij de Keuring de Zaken en/of Diensten geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd,
zal Sanquin dit schriftelijk aan Leverancier melden en indien Sanquin hierom verzoekt is
Leverancier verplicht binnen drie dagen Zaken die wel voldoen aan de Specificaties te
leveren. Als de afkeuring plaatsvindt tijdens of na de Levering, dan gaan de eigendom en
het risico van de afgekeurde Zaken over op Leverancier vanaf de datum van dagtekening
van de melding van de afkeuring.
5. Indien Leverancier niet binnen 10 werkdagen na de dagtekening van de schriftelijke
melding de afgekeurde Zaken terughaalt, heeft Sanquin het recht de Zaken aan Leverancier
terug te sturen voor rekening van Leverancier.
6. De kosten van een eventuele herkeuring zijn voor rekening van Leverancier.
Artikel 21 Recall
1. Direct nadat de noodzaak of aanleiding van een Recall dan wel de mogelijkheid van een
gebrek bekend is geworden, dient de Leverancier Sanquin telefonisch en schriftelijk te
informeren hierover. Dit dient Leverancier uiterlijk binnen 24 uur na bekendwording te doen.
2. Bij het ophalen van de teruggeroepen Zaken dient Leverancier direct een geschikte
vervangende Zaak zonder gebreken te leveren ter continuatie van de processen bij Sanquin.
3. Alle kosten die voor Sanquin voortvloeien uit een Recall zijn voor rekening van Leverancier.
Artikel 22: Zicht- en proefzendingen
1. Bij een zicht- of proefzending zijn Leverancier en Sanquin overeengekomen dat
Leverancier gedurende een bepaalde zichtperiode Zaken kosteloos ter beschikking stelt
aan Sanquin en Sanquin als zicht- of proefnemer optreedt.
2. Leverancier stelt Sanquin volledig schadeloos voor alle schade die bij Sanquin of derden
ontstaat tijdens de zichtperiode door:
- gebreken of andere aanwijsbare afwijkingen aan de Zaken;
- onvoldoende instructie door Leverancier over de bediening of het gebruik van de Zaken; of
- een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Leverancier of zijn personeel.
3. Leverancier vrijwaart Sanquin geheel tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade als hierboven bedoeld. Indien door een derde een vordering tegen Sanquin wordt
ingesteld in verband met dergelijke schade, zal Sanquin Leverancier daarvan direct op de
hoogte stellen en ook de benodigde gegevens van een dergelijke vordering toesturen.
4. Gedurende de zichtperiode en tijdens de transporten naar en van Sanquin draagt
Leverancier zorg voor verzekering van de zicht- en proefzendingen en tegen
aansprakelijkheid van schade genoemd in het tweede lid.
5. Leverancier stelt Sanquin voldoende gebruiksmaterialen ter beschikking om gedurende
de zichtperiode adequaat gebruik te kunnen maken van de Zaken.
Artikel 23 Consignatie
1. Bij consignatie zijn Leverancier en Sanquin overeengekomen dat Leverancier zaken een
overeengekomen periode kosteloos in bewaring geeft, waarbij het eigendom en risico van
deze Zaken pas overgaan op het moment dat deze door Sanquin in gebruik worden
genomen c.q. verbruikt worden.
2. De Leverancier vult de voorraad uiterlijk de volgende werkdag aan, nadat Sanquin heeft
doorgegeven dat zij de Zaken in gebruik heeft genomen.
3. De Leverancier verzekert deze Zaken tot het moment waarop de eigendom op Sanquin is
overgegaan.
4. De Leverancier factureert aan Sanquin de Zaken die door Sanquin in gebruik zijn
genomen.
5. De Leverancier kan in consignatie gegeven Zaken pas terughalen na overleg met
Sanquin.
6. Indien na goedkeuring en ingebruikname van Zaken door Sanquin zou blijken, dat de
Zaken toch niet aan de daaraan te stellen eisen voldoen, is Sanquin gerechtigd om binnen
acht dagen na het ontdekken van een eventueel gebrek bij de Leverancier te reclameren.
DEEL III AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HET VERRICHTEN
VAN DIENSTEN EN HET AANNEMEN VAN WERK
Artikel 24 Personeel
1. Het personeel dat Leverancier inschakelt dient te voldoen aan de algemene eisen van
vakbekwaamheid en deskundigheid en aan eventueel te stellen bijzondere eisen die

Sanquin kan stellen. Deze kwalificatie van het personeel dient Leverancier op
verzoek van Sanquin aan te kunnen tonen.
2. Als Sanquin van oordeel is dat het personeel niet voldoet aan hetgeen in lid
1 is gesteld, of dit niet door Leverancier kan worden aangetoond kan worden,
is Sanquin bevoegd om dit personeel te laten verwijderen, en is Leverancier
verplicht direct over te gaan tot vervanging van het betreffend personeel.
3. Het personeel dat Leverancier heeft ingeschakeld, moet zich op het terrein
van Sanquin altijd kunnen identificeren (zodra daar om verzocht wordt).
4. Personeel van Leverancier is tijdens de uren waarin de opdracht en/of het
werk wordt uitgevoerd op het werkterrein beschikbaar. De afwezigheid,
vervanging en bereikbaarheid van dit personeel wordt geregeld in overleg met
Sanquin.
5. Leverancier dient al zijn verplichtingen ten aanzien van het door hem
ingeschakeld personeel strikt na te komen.
6. Leverancier en diens personeel zullen bij de uitvoering van hun werkzaamheden,
zonder uitdrukkelijke toestemming van Sanquin, geen opvallende reclame voeren.
7. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn personeel zich voorkomend
gedraagt jegens bezoekers, andere leveranciers en personeel van Sanquin.
Artikel 25 Terrein en gebouwen van Sanquin
1. Leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen
verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de werkzaamheden.
2. Voordat Leverancier begint met de uitvoering van de Overeenkomst dient
hij zich op de hoogte stellen van de omstandigheden op het terrein en in de
gebouwen waar de werkzaamheden worden verricht, die de uitvoering van de
Overeenkomst kunnen beïnvloeden.
3. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid
van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van Sanquin geen
belemmering vormt voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden.
Hinder en overlast dienen zoveel mogelijk voorkomen worden.
4. Voordat Leverancier begint met de uitvoering van de Overeenkomst dienen
Leverancier en zijn personeel zich op de hoogte stellen van de inhoud van de
voorschriften en reglementen die gelden op het terrein en in de gebouwen van
Sanquin. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen wordt
Leverancier op zijn verzoek door Sanquin ter beschikking gesteld. Leverancier
en zijn personeel zullen zich gedragen volgens die voorschriften en
reglementen.
5. Indien nodig dient Leverancier de benodigde vergunningen (bijvoorbeeld
voor werk) aan te vragen.
6. Als op grond van de voorgaande leden de uitvoering van de Overeenkomst
wordt vertraagd, zijn de kosten van deze vertraging voor rekening en risico
van Leverancier.
Artikel 26 Betaling & prijsstelling
1. In aanvulling op de bepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden geldt:
- dat bij de factuur ook een door Sanquin afgetekend document moet zijn
toegevoegd dat betrekking heeft op de werkzaamheden die door Leverancier
worden gefactureerd; en
- dat Sanquin slechts de factuur zal betalen indien de Dienst en/ of het werk
door Leverancier is opgeleverd zoals is overeengekomen met Sanquin en/of
de opdracht zoals overeengekomen is uitgevoerd.
2. Met betrekking tot de sociale premies, BTW en loonbelasting inclusief
premies volksverzekering, die Leverancier verschuldigd is voor de verrichtte
werkzaamheden en waarvoor Sanquin op grond van de Wet
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, heeft
Sanquin steeds het recht:
- deze bedragen aan Leverancier te betalen door storting op zijn geblokkeerde
rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid; of
- deze bedragen in te houden van de aanneemsom en namens Leverancier
rechtstreeks aan de Belastingdienst te voldoen.
Sanquin is door betaling van bovengenoemde bedragen jegens Leverancier
gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
3.Leverancier is verantwoordelijk en staat jegens Sanquin in voor het strikt
voldoen aan de verplichtingen welke voor Leverancier terzake van haar
personeel voortvloeien uit de sociale verzekerings- en belastingwetgeving.
Leverancier zal op verzoek van Sanquin een "verklaring betalingsgedrag
nakoming fiscale verplichtingen" aanvragen bij de Belastingdienst en
verstrekken aan Sanquin. Deze verklaring mag geen voorbehouden bevatten.
4. Eventueel meer- en minderwerk dient vooraf uitdrukkelijk door Sanquin
schriftelijk aan Leverancier te worden opgedragen.
5. Loon- en materiaalrisico zal niet worden verrekend.
Artikel 27 Overig
1.Bij de eerste oplevering moeten door Leverancier de (concept)
revisietekeningen, bedieningsvoorschriften e.d., in tweevoud worden overlegd
op een door Sanquin aan te geven format. In geval concept-revisietekeningen
worden overlegd moeten de definitieve tekeningen uiterlijk 4 weken na de
eerste oplevering worden overlegd.
2. Eventuele aansluitingen als water, gas, elektra etc. dienen altijd in overleg
te worden aangebracht, tenzij anders is overeengekomen.
3. In geval stroomgroepen, brandalarmen en/of andere voorzieningen tijdelijk
dienen te worden afgesloten in verband met de uit te voeren werkzaamheden,
zal dit uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van Sanquin plaatsvinden.
Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur van Sanquin op 11 juni 2014 en
gedeponeerd bij de KvK op 25 juli 2014.

