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Gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam, onder nummer 8/2021. 

 
1. Definities 
De volgende in deze Inkoopvoorwaarden gehanteerde, met hoofdletters aanvangende, begrippen, zullen de hieronder vermelde betekenis hebben, tenzij uit de context anders blijkt: 
“Diensten” : alle ingevolge enige Overeenkomst door Leverancier te leveren diensten; 
“Inkoopvoorwaarden” : deze algemene inkoopvoorwaarden van PELICAN; 
“Leverancier” : iedere (rechts)persoon, personenvennootschap of andere organisatie met wie PELICAN een Overeenkomst aangaat; 
“Overeenkomst” : iedere overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen PELICAN en Leverancier met betrekking tot de koop, verkoop en/of levering van Producten dan wel van 

Diensten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan; 
“Partij/Partijen” : een partij/partijen bij een Overeenkomst; 
“PELICAN” : Pelican Worldwide B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23072017, alsmede ieder van aan haar gelieerde vennootschappen; 
“Producten” : alle ingevolge enige Overeenkomst door Leverancier te leveren of geleverde goederen, waaronder mede begrepen materialen, voorwerpen, onderdelen, 

accessoires en bijbehorende documenten, en/of diensten. 
 
2. Toepasselijkheid/Algemeen 
2.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst en opvolgende Overeenkomsten en vormen een integraal onderdeel daarvan, voor zover daarvan in de 

Overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken.  
2.2 Afwijkingen van de toepasselijkheid of de bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen zijn 

ondertekend en gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst.  
2.3 Door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden wijst PELICAN uitdrukkelijk af en zullen niet op de Overeenkomst van toepassing zijn, ongeacht of Leverancier daar eerder 

naar heeft verwezen. 
2.4 Indien enige bepaling in deze Inkoopvoorwaarden door een bevoegde autoriteit ongeldig of geheel of gedeeltelijk niet uitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van 

deze  Inkoopvoorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval nieuwe bepalingen overeen  komen om de ongeldige of niet uitvoerbare bepaling te vervangen die qua doel 
en strekking zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van Partijen weergeven en niet ongeldig of onuitvoerbaar zijn. 

2.5 Indien enige bepaling van een Overeenkomst in strijd is met een bepaling van deze Inkoopvoorwaarden, zal de bepaling van deze Inkoopvoorwaarden prevaleren, tenzij Partijen 
uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn overeengekomen van de desbetreffende bepaling van deze Inkoopvoorwaarden af te wijken. 

2.6 De Engelse tekst van deze Inkoopvoorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan. 
2.7 PELICAN is gerechtigd deze Inkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die gesloten worden vanaf 

het moment dat PELICAN deze heeft gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of de griffie van een rechtbank dan wel schriftelijk ter kennis van Leverancier 
heeft gebracht. 

2.8 In alle gevallen waarin deze Inkoopvoorwaarden vereisen dat een mededeling of ander document “schriftelijk” wordt opgemaakt wordt daaronder mede verstaan alle berichten die per 
e-mail, telefax of langs (andere) elektronische weg, op analoge of digitale wijze zijn verzonden en door de andere Partij zijn ontvangen. 

 
3. Totstandkoming Overeenkomst  
3.1 Elke offerte en aanbieding van Leverancier is onherroepelijk, tenzij ondubbelzinnig uit de offerte of aanbieding blijkt dat deze herroepelijk is. 
3.2 PELICAN  behoudt zich het recht voor een geplaatste order in te trekken indien de  Leverancier deze  niet  binnen vijf werkdagen schriftelijk heeft bevestigd door middel van een  

opdrachtbevestiging.  
3.3 Een Overeenkomst met Leverancier komt uitsluitend tot stand indien deze schriftelijk is vastgelegd in een document door PELICAN en Leverancier ondertekend document of schriftelijk 

door PELICAN is bevestigd door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van PELICAN. 
3.4 De kosten van het opstellen van offertes en aanbiedingen zijn voor rekening van Leverancier. 

 
4. Prijs,  facturering en betaling 
4.1 De prijs wordt overeengekomen in euro’s (binnen de EU) of USD (buiten de EU), exclusief BTW.  
4.2 Facturen dienen volledige informatie te bevatten inzake referentienummers voor de geplaatste orders, per dienst en/of artikel gespecificeerd plus vermelding van de aantallen. 

PELICAN heeft het recht de betaling van facturen op te schorten zolang deze gegevens aan deze facturen ontbreken.  
4.3 Kopiefacturen dienen als zodanig te worden geïdentificeerd.  
4.4 PELICAN zal de goedgekeurde factuur binnen 45 dagen na het einde van de maand van de factuurdatum betalen, tenzij een betalingskorting bij eerdere betaling is overeengekomen 

of sprake is van verrekening met een vordering van PELICAN op Leverancier.  
4.5 Betaling impliceert op geen enkele wijze dat PELICAN afstand doet van enig recht.  
4.6 PELICAN heeft het recht schulden aan Leverancier te verrekenen met vorderingen op Leverancier door middel van onder meer een verrekeningsnota aan de Leverancier.  
4.7 PELICAN  heeft het recht, in geval van een gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling, passende zekerheid te vragen op kosten van Leverancier. 
4.8 Partijen dienen elkaar te voorzien van hun correcte BTW-nummer en stellen elkaar onmiddellijk in kennis van wijziging daarvan. Indien de Leverancier deze verplichting niet nakomt, 

dan dient Leverancier aan PELICAN de BTW en andere bedragen te betalen, voor zover PELICAN deze bedragen verschuldigd is wegens niet-nakoming door Leverancier. 
 
5. Uitvoering en levering 
5.1 Leverancier garandeert jegens PELICAN dat de geleverde Producten en Diensten bij levering: 

- vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken, al dan niet als gevolg van materiaal of fabricagefouten; 
- nieuw en van goede en verhandelbare kwaliteit zijn; 
- voldoen aan de door PELICAN opgegeven specificaties, onder meer qua soort, getal, maat en/of gewicht, en overigens beantwoorden aan de Overeenkomst; 
- geschikt zijn voor het doel waarvoor de Producten objectief zijn bestemd alsmede voor het door PELICAN beoogde, aan Leverancier kenbaar gemaakte, doel; 
- in geval van geleverde Diensten, worden uitgevoerd door daartoe geschoold en vakkundig personeel; 
- inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Producten of Diensten, ook bij eventuele doorverkoop, geen inbreuk maken op rechten van derden; 
- voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder mede worden begrepen de  wettelijke Europese richtlijnen betreffende CE- markeringen 

en  de  EU-verklaring van  conformiteit  voor  machines/ veiligheidscomponenten en de “fabrikantverklaring”.  De verklaring van CE-conformiteit dient door de Leverancier te 
worden verzorgd. 

5.2 Indien er in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische-, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften of bepalingen en de betreffende documenten zijn niet aan de 
Overeenkomst gehecht, wordt Leverancier wel geacht hiervan kennis te hebben. In het geval dat Leverancier hiervan geen kennis heeft, zal hij PELICAN terstond schriftelijk informeren. 
In dat geval levert PELICAN, voor zover mogelijk, meer informatie over deze bepalingen en documenten.  

5.3 Indien Diensten betrekking hebben op de installatie of modificatie van producten van PELICAN, is PELICAN niet gehouden modellen dan wel technische tekeningen of gegevens van 
die producten aan Leverancier te verstrekken. Indien PELICAN desondanks dergelijke zaken of gegevens aan Leverancier verstrekt, blijven deze eigendom van PELICAN en zal 
leverancier deze terstond op eerste verzoek van PELICAN of bij levering van de Diensten of Producten aan PELICAN retourneren en zal overigens het bepaalde in de artikelen 7.5 
en 14 op die zaken en/of gegevens van toepassing zijn.  

5.4 Leverancier is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de benodigde toestemmingen, vergunningen of licenties die vereist zijn voor de uitvoering 
van de Overeenkomst en of noodzakelijk zijn in het kader van het voldoen aan de hierin opgenomen voorwaarden. 

5.5 Levering van Producten vindt plaats Delivery Duty Paid (DDP), overeenkomstig de meest recente editie van de ICC Incoterms, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. 
PELICAN behoudt het recht voor andere vervoersvoorwaarden toepasselijk te verklaren. 

5.6 De  leveringstermijn zoals vastgelegd in de Overeenkomst is een fatale, bindende termijn en is van toepassing op de gehele levering, inclusief de van toepassing zijnde tekeningen 
of andere bijbehorende documenten. In geval de deadline voor een overeengekomen leveringstermijn naar verwachting overschreden zal worden, dient  Leverancier PELICAN hiervan 
onverwijld schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.  

5.7 Door het overschrijden van de leveringstermijn is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Onder overmacht aan de zijde van de Leverancier zal in geen geval worden 
verstaan: tekort aan personeel, stakingen, wanprestatie van derden aangetrokken door de Leverancier, transportproblemen van de Leverancier of derden die door de Leverancier zijn 
aangetrokken, uitval van apparatuur, liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen bij de Leverancier, pandemieën of epidemieën of overheidsmaatregelen die Leverancier treffen. 

5.8 Indien Leverancier een overeengekomen leveringstermijn overschrijdt, verbeurt Leverancier, zonder nadere ingebrekestelling, een onmiddellijk opeisbare boete van 5% van de 
leveringsprijs (d.w.z. de som van de betrokken factuur) voor iedere overtreding en iedere kalenderweek of deel daarvan dat de overschrijding duurt, tot een maximum van 20%. Het 
vorderen of verrekenen van deze boete zal niet van invloed zijn op overige rechten van PELICAN, zoals onder meer het recht op nakoming van de betreffende verplichting, 
schadevergoeding of beëindiging van de Overeenkomst. De boete wordt verrekend met de door PELICAN verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering van Leverancier tot 
betaling op een derde is overgegaan. 



5.9 Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst, is Leverancier niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen.  
5.10 Indien Leverancier de productie van de Producten stop zet, zorgt Leverancier voor een afdoende reparatieservice en de levering van reserve-onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, 

gereedschappen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken voor een periode van ten minste vijf jaar. 
5.11 Leverancier is niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van PELICAN. Indien 

Leverancier toestemming verkrijgt van PELICAN om de Overeenkomst door een derde te (doen) uitvoeren, zal Leverancier er voor zorgen dat deze derde eveneens gebonden is aan 
deze  Inkoopvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van deze derde. Op eerste verzoek van PELICAN wordt PELICAN in de gelegenheid gesteld om de 
overeenkomsten en andere documenten die tussen Leverancier en diens onderaannemers en toeleveranciers zijn uitgewisseld in te zien. 

 
6. Verpakking en verzending 
6.1 Leverancier verpakt de Producten zo economisch, veilig en zorgvuldig mogelijk en wel zodanig dat de verzending en het lossen ervan mogelijk is.   
6.2 Leverancier zorgt  ervoor dat  de  Producten in  goede orde op de plek van bestemming aankomen.  
6.3 Verzendingen op  pallets vinden plaats op  pallets van  euroformaat, europallets of  pallets met  andere maten indien  overeengekomen.  
6.4 Leverancier  dient  zoveel mogelijk gebruik  te  maken van  neutrale verpakkingsmaterialen zonder  opdruk om  het hergebruik  van  verpakkingsmaterialen zoveel  mogelijk te   

stimuleren. Verpakkingsmaterialen dienen geschikt te zijn voor hergebruik of recycling en  dienen te  voldoen aan  internationale en  Nederlandse regelgeving. In het geval de  
verpakkingsmaterialen  niet kunnen worden hergebruikt of gerecycled, zijn de kosten voor de verwerking hiervan voor rekening van de Leverancier.  

6.5 Krachtens EU-richtlijn 2000/29/EC dienen leveringen afkomstig uit de Verenigde Staten,  Canada, China  en  Japan  waarin hout als verpakkingsmateriaal wordt gebruikt (pallets, 
kratten, enz.) voor binnenkomst in de EU te worden ontsmet.  

6.6 Leveringen van gevaarlijke stoffen dienen te voldoen aan internationale en Nederlandse wetgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en/of de IATA-regels 
voor luchttransport.  

6.7 Leveringen dienen voorzien te zijn van alle van toepassing zijnde documentatie. De  verpakkingen dienen tevens te  zijn  voorzien van alle noodzakelijke waarschuwing labels. 
6.8 De transporteur die de Producten vervoert dient in het bezit te zijn van alle van toepassing zijnde gevaardocumenten.  
6.9 Speciale verpakkingen die geretourneerd dienen te worden aan Leverancier dienen als zodanig gemarkeerd te worden en zullen op kosten van en voor risico van Leverancier aan 

Leverancier  worden geretourneerd op het bij PELICAN bekende adres van Leverancier. 
6.10 Leverancier dient op de transport documenten melding te maken van het PELICAN  referentienummer van de bestelling, het aantal pakketten, en het juiste afleveradres. Op de 

buitenkant van ieder pakket dient een paklijst te zijn bevestigd met daarin de inhoud van de verzending. PELICAN heeft het recht leveringen die niet aan deze eisen voldoen te 
weigeren. 

 
7. Intellectueel eigendom; licenties 
7.1 Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom die voortvloeien uit de uitvoering van een Overeenkomst door de Leverancier, zijn werknemers of door Leverancier voor de 

uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, komen in eigendom toe aan PELICAN. Leverancier zal terzake geen rechten pretenderen of geldend maken en draagt hierbij 
reeds nu deze rechten aan PELICAN over. Voor zover voor overdracht vereist, zal Leverancier onvoorwaardelijk alle benodigde akten en overige documenten tekenen en aanleveren. 

7.2 Indien er op de Producten of Diensten rechten van intellectueel of industrieel eigendom van derden van toepassing zijn, zal Leverancier bewerkstelligen dat PELICAN recht verkrijgt 
op het wettige en gratis gebruik daarvan krachtens een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende licentie. 

7.3 Leverancier is verplicht om op het eerste verzoek van PELICAN alles te doen wat nodig is om bovengenoemde rechten te verkrijgen of vast te (laten) stellen en deze op naam van 
PELICAN te doen stellen. 

7.4 Leverancier garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op enig recht van intellectueel of industrieel eigendom van derden. De Leverancier zal PELICAN  vrijwaren tegen en 
schadeloos stellen voor  iedere (veronderstelde) aanspraak die door derden in deze worden gemaakt en vergoedt PELICAN alle schade, inclusief rente en kosten, die PELICAN  als 
gevolg daarvan lijdt. 

7.5 Leverancier zal de eventueel door PELICAN in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Leverancier verstrekte modellen, tekeningen en andere gegevens betreffende 
de producten van PELICAN niet gebruiken om de producten van PELICAN na te maken of vergelijkbare producten te vervaardigen. 

 
8. Inspectie 
8.1 Leverancier biedt PELICAN  alle test- en inspectiecertificaten aan waarom PELICAN verzoekt -waaronder maar niet beperkt tot testen of inspecties door enige officiële instelling-  

alsmede auditrapporten ten aanzien van de levering voorafgaande aan de levering, een en ander ook tijdens de productie van de Producten. Leverancier zal hieraan zijn volledige 
medewerking verlenen. Een dergelijke test of inspectie, naar  keuze van PELICAN in aanwezigheid van door PELICAN benoemde inspecteurs uitgevoerd, ontslaat Leverancier niet 
van enige aansprakelijkheid,  noch impliceert dit aanvaarding van de levering.  

8.2 PELICAN  heeft het recht de levering op de overeengekomen leveringslocatie te  inspecteren alvorens deze te  aanvaarden.  
8.3 Indien de  levering wordt geweigerd omdat deze niet aan de Overeenkomst beantwoordt,  zal PELICAN Leverancier hiervan op de hoogte stellen. PELICAN is vervolgens gerechtigd 

naar keuze (i)  vervanging of  herstel te vorderen dan wel (ii) de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd overige rechten van PELICAN, zoals het recht op nakoming en/of op  
vergoeding van schade en/of kosten.  

8.4 PELICAN zal er voor zorg dragen dat afgekeurde Producten worden opgeslagen ten behoeve van - en voor rekening en risico van Leverancier. Ingeval van afkeuring van de geleverde 
Producten, zal Leverancier binnen 5 werkdagen na kennisgeving daarvan door PELICAN zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde goederen. Indien Leverancier niet 
aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is PELICAN gerechtigd de benodigde Producten van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen 
of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van Leverancier.  

8.5 Indien Leverancier niet binnen 5 werkdagen de afgekeurde Producten terughaalt, heeft PELICAN het recht de Producten aan Leverancier voor diens rekening en risico te retourneren, 
zonder dat hiervoor goedkeuring van Leverancier is vereist. Indien Leverancier weigert de Producten in ontvangst te nemen, heeft PELICAN het recht om de Producten op kosten van 
en voor risico van Leverancier op te slaan, te verkopen of te vernietigen. 

8.6 Alle kosten die betrekking hebben op  inspecties, herinspecties en retourzendingen zijn voor rekening van Leverancier, met uitzondering van de kosten voor inspecteurs benoemd 
door PELICAN. 

 
9. Overdracht van eigendom en risico 
9.1 Het risico voor de Producten blijft bij Leverancier totdat deze zijn aangekomen op de overeengekomen plaats van levering en schriftelijk door PELICAN  is aanvaard door een daartoe 

door PELICAN gemachtigd persoon, met opgave van zijn of haar naam. Het eigendomsrecht op de Producten gaat over op PELICAN op het moment van aflevering. 
9.2 Modellen, stempels, vormen, sjablonen, matrijzen, kalibers, tekeningen en dergelijke (hierna de ‘Voorwerpen’) die zijn verkregen of gemaakt door Leverancier ten behoeve van de 

levering, worden geacht door PELICAN aan Leverancier beschikbaar te zijn gesteld op het moment dat deze artikelen aan Leverancier zijn geleverd of door Leverancier zijn gemaakt.  
9.3 Indien PELICAN Voorwerpen beschikbaar stelt of wordt geacht Voorwerpen beschikbaar te hebben gesteld aan Leverancier ten behoeve van de levering, blijven of worden deze 

eigendom van PELICAN en is Leverancier verplicht deze Voorwerpen duidelijk te markeren als zijnde het eigendom van PELICAN en op verzoek een verklaring van eigendom af te 
geven.  

9.4 Voor wat betreft Voorwerpen die door Leverancier in bewaring worden gehouden zal Leverancier handelen als goede huisvader en de voorwerpen goed onderhouden en afdoende 
verzekeren onder gebruikelijke condities. 

9.5 Voorwerpen die ontstaan uit verschillende onderdelen of anderszins, worden op het moment van het  ontstaan hiervan eigendom van PELICAN. De  Leverancier wordt geacht de 
Voorwerpen voor PELICAN te hebben gemaakt en zal deze nieuwe Voorwerpen aanhouden als eigendom van PELICAN en op verzoek aan PELICAN  een verklaring van eigendom 
afgeven. 

 
10. Contractwijzigingen; vergroten of verkleinen van de omvang van de Levering. 
10.1 PELICAN  heeft het  recht  de  omvang van de  levering te wijzigen.  
10.2 Indien Leverancier van  mening is  dat  de wijziging van  invloed is  op  de overeengekomen prijs of leveringsperiode, wordt PELICAN  hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 

gesteld. In geval van bijkomend werk wordt een schriftelijke prijsopgave afgegeven voor de betreffende prijs en periode, plus een overzicht van de invloed die dit extra werk zal hebben 
op het andere werk dat door Leverancier gedaan dient te worden.  

10.3 Leverancier voert geen meerwerk uit voordat PELICAN hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven. Werk dat Leverancier had moeten of had kunnen voorzien wat de levering van de 
dienst(en) en functionaliteit(en) betreft, zoals uiteengezet in de Overeenkomst, of dat geacht wordt het resultaat te zijn van een aan Leverancier toe te rekenen tekortkoming, worden 
niet aangemerkt als extra werk. 

 
11. Aansprakelijkheid en verzekering 
11.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door PELICAN  wordt geleden als gevolg van (i) een fout of tekortkoming van Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst en 

de daaruit voortvloeiende levering, (ii) een gebrek in de gebruikte apparatuur of materialen die gebruikt zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, of (iii) enige handeling of omissie 
door de Leverancier zelf of haar werknemers of onderaannemers betrokken bij de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende levering.  

11.2 Leverancier zal PELICAN vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor alle schadeclaims van derden  en voor schade, claims en kosten die voortvloeien uit de prestatie en/of uitvoering 



van de Overeenkomst. Leverancier zal voorts PELICAN vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor elke aanspraak van derden betreffende de Producten gebaseerd op de in Nederland 
van toepassing zijnde productenaansprakelijkheidwet- en regelgeving. Indien PELICAN desalniettemin aansprakelijk mocht worden gesteld, heeft zij voor het volledige door haar 
voldane bedrag ter zake van schadevergoeding en kosten recht van regres op Leverancier. 

11.3 Leverancier dient een afdoende verzekering af te sluiten voor eigen aansprakelijkheid en die van derden jegens PELICAN tot een bedrag van in totaal ten minste EUR 5 miljoen. 
Leverancier heeft op eerste verzoek van PELICAN de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven alsmede bewijs over te leggen dat de verschuldigde premie is betaald.  

11.4 PELICAN is niet aansprakelijk voor schade van Leverancier, tenzij die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PELICAN en/of van haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende 
leidinggevende ondergeschikten. 

11.5 Leverancier zal maatregelen nemen, zodat PELICAN niet aansprakelijk gesteld kan worden voor een van (semi)overheidswege opgelegde verplichting tot betaling van belastingen 
en/of sociale premies in verband met betalingen aan werknemers of derden, welke verplichting normaliter niet voor rekening van PELICAN zou zijn, en zal PELICAN vrijwaren tegen 
en schadeloos stellen voor alle aanspraken in dit opzicht. Indien PELICAN desalniettemin aansprakelijk mocht worden gesteld, heeft zij voor het gehele door haar voldane bedrag 
aan (schade)vergoeding en kosten recht van regres op  Leverancier. 

11.6 Leverancier dient zich voor eigen rekening en risico te verzekeren tegen transportschade. 
 
12. Opschorting en ontbinding 
12.1 PELICAN heeft het recht om de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk op te schorten 

dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen (in geval van een duurovereenkomst) of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat PELICAN tot betaling van 
enige schadevergoeding gehouden is indien:  
(a) Leverancier in verzuim is met de volledig en tijdige voldoening van zijn verplichtingen uit enige Overeenkomst; 
(b) Leverancier surséance (c.q. voorlopige surséance) van betaling wordt verleend; 
(c) Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;  
(d) Leverancier een verzoek tot toepassing van schuldsanering ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft gedaan;  
(e) Leverancier onder curatele wordt gesteld of aan de zijde van de Leverancier een bewindvoerder wordt aangesteld; 
(f) Leverancier ontbonden wordt, zijn activiteiten staakt of ophoudt te bestaan; 
(g) een substantieel deel van de activa van Afnemer het voorwerp is van een conservatoire of executoriale beslaglegging of inbeslagneming;  
(h) direct of indirect, de zeggenschap en controle in (de onderneming van) Leverancier of een materieel onderdeel daarvan door middel van fusie, als bedoeld in het SER-Besluit 

Fusiegedragsregels 2015, aan één of meer anderen wordt overgedragen dan degenen bij wie die zeggenschap en controle voorheen berustten, ongeacht of deze 
gedragsregels in het desbetreffende geval van toepassing zijn; 

(i) Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;  
(j) sprake is van intrekking van een vergunning van Leverancier die vereist is voor uitvoering van de Overeenkomst; 
(k) de levering van de Producten door PELICAN wordt verworpen na een inspectie of een herinspectie; 
(l) enige andere gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet die een soortgelijk effect heeft als een van de hierboven genoemde omstandigheden, al dan niet onder buitenlands 

recht. 
12.2 Bij ontbinding of opzegging van de Overeenkomst door PELICAN zijn alle vorderingen die PELICAN heeft of zal hebben op Leverancier onmiddellijk en volledig opeisbaar, zonder dat 

voorafgaande ingebrekestelling is vereist.  
12.3 Onverminderd alle overige rechten kan PELICAN de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door de Leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers 

enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van PELICAN, of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.  
12.4 In geval van ontbinding of opzegging van de Overeenkomst heeft PELICAN recht op vergoeding van alle materiële en immateriële schade, waaronder de gevolgschade, en interest. 

De immateriële schade wordt gesteld op tenminste 5% van het bedrag van de levering inclusief omzetbelasting. De interest bedraagt de wettelijke handelsrente.  
12.5 In geval van  ontbinding of opzegging van de Overeenkomst dienen de zaken die in bewaring zijn gegeven bij Leverancier ogenblikkelijk op kosten van Leverancier aan PELICAN  te 

worden geretourneerd. PELICAN heeft het recht zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving zich toegang te verschaffen tot de plek waar de zaken zich kunnen bevinden, hier 
beslag op te leggen en mee te nemen van het bedrijfsterrein. Leverancier aanvaardt dat PELICAN toegang heeft tot het bedrijfsterrein en de zaken in beslag neemt en spant zich in 
om deze handelingen door PELICAN mogelijk te maken. De Leverancier retourneert ogenblikkelijk alle betalingen die door PELICAN zijn gedaan betreffende de  ontbonden 
Overeenkomst. 

 
13. Garantie 
13.1 Indien binnen een periode van 12 maanden of een andere in de Overeenkomst overeengekomen periode na het eerste gebruik van de geleverde Producten, blijkt dat de Producten 

niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5 van deze Inkoopvoorwaarden, zal Leverancier op eerste verzoek en naar keuze van PELICAN, doch uiterlijk binnen twee 
weken hierna, voor rekening en risico van Leverancier de Producten vervangen, herstellen of de levering opnieuw uitvoeren. Een en ander laat onverlet de overige rechten van 
PELICAN. 

13.2 Indien Leverancier niet binnen twee weken na het desbetreffende verzoek van PELICAN zijn garantieverplichtingen nakomt, heeft PELICAN het recht zelf de Producten te laten 
vervangen, te laten herstellen of de levering opnieuw uit te laten voeren, met of zonder hulp van derden, op kosten en voor rekening van Leverancier, zonder consequenties voor de 
garantieverplichtingen van Leverancier. PELICAN zal Leverancier van de uitoefening van dit recht indien mogelijk van te voren op de hoogte stellen.  

13.3 Een garantie zoals in dit artikel beschreven zal opnieuw van toepassing zijn op de vervangen, gerepareerde of opnieuw uitgevoerde delen van een levering. 

 
14. Geheimhouding en informatieverplichtingen 
14.1 De Leverancier levert PELICAN alle informatie die betrekking heeft op de levering van de Producten, voor zover deze van belang kan zijn voor PELICAN.  
14.2 Leverancier maakt aan zijn werknemers die niet betrokken zijn bij de levering geen vertrouwelijke (bedrijfs)informatie van PELICAN bekend, noch aan derden, en stelt deze niet aan 

derden ter beschikking tenzij PELICAN hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onder vertrouwelijke (bedrijfs)informatie valt mede informatie over producten 
en resultaten van bedrijfsactiviteiten. PELICAN blijft te allen tijde exclusief eigenaar van deze vertrouwelijke (bedrijfs)informatie en Leverancier zal die vertrouwelijke informatie niet 
gebruiken voor eigen gebruik of andere doeleinden dan uitvoering van de Overeenkomst. 

14.3 Leverancier is verplicht dezelfde verplichtingen als bedoeld in dit artikel aan diens werknemers op te leggen en aan alle derden waarvan Leverancier gebruik maakt bij uitvoering van 
de Overeenkomst. Leverancier garandeert jegens PELICAN dat deze werknemers/derden niet in strijd zullen handelen met deze geheimhoudingsplicht als ware zij Partij bij de 
Overeenkomst. 

14.4 Leverancier heeft zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PELICAN geen recht op  het gebruik van de naam PELICAN of PELICAN WORLDWIDE en/of logo in reclame 
en andere commerciële publicaties. 

 
15. US exportadministratieregels 

Indien in een levering Amerikaanse technologie wordt gebruikt waarop de US Export Administratieregels van toepassing zijn, dient Leverancier volgens de hierop van toepassing 
zijnde voorwaarden PELICAN  hiervan in kennis te stellen. 

 
16. Overdacht van rechten en plichten 

Leverancier is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van PELICAN. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 

 
17. Toepasselijk recht en forum 
17.1 Uitsluitend Nederlands recht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG), 

is van toepassing op Overeenkomsten tussen PELICAN en  Leverancier.  
17.2 Indien de vestiging van Leverancier gelegen is in een land binnen de Europese Unie, zullen alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Overeenkomst, waaronder 

mede begrepen een geschil omtrent deze Inkoopvoorwaarden, exclusief worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, behoudens hoger beroep. 
17.3 Indien de vestiging van Leverancier gelegen is in een land buiten de Europese Unie, zullen alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Overeenkomst, waaronder 

mede begrepen een geschil omtrent deze Inkoopvoorwaarden, worden beslecht door arbitrage conform het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van 
arbitrage is Dordrecht. Het arbitragecollege zal bestaan uit drie arbiters, tenzij Partijen een college van één arbiter overeenkomen, dat zal oordelen naar de regelen des rechts. De 
arbitrageprocedure zal worden gevoerd in de Engelse taal. 

 
18. Inzage 

Een exemplaar van deze Inkoopvoorwaarden ligt ter inzage bij de rechtbank Rotterdam onder nummer 8/2021. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen ook worden gedownload 
van de website van PELICAN WORLDWIDE https://www.pelicanworldwide.com/terms-conditions/. 

https://www.pelicanworldwide.com/terms-conditions/

