ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP VAN DIENSTEN
1. Algemeen. Deze algemene voorwaarden voor de aankoop van diensten (deze
"Voorwaarden") zijn opgenomen in en een aanvulling op een of meer aankooporders
voor diensten (het "Order") uitgegeven door FMC Corporation en/of een of meer van
haar gelieerde entiteiten, indien van toepassing ("Koper"), aan de dienstenleverancier
in het Order ("Dienstenleverancier"). De term "Overeenkomst" wordt gebruikt in deze
Voorwaarden, om gezamenlijk te verwijzen naar deze Voorwaarden en het Order
waarop deze Voorwaarden betrekking hebben. De ontvangstbevestiging van het Order
door de Dienstenleverancier of het leveren van diensten beschreven in het Order (de
"Diensten") vormen de aanvaarding van deze Voorwaarden. Deze Overeenkomst
vormt de volledige overeenkomst tussen de Koper en de Dienstenleverancier met
betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst en vervangt alle vorige en
gelijktijdige afspraken, onderhandelingen en betrekkingen tussen hen. De
Overeenkomst mag niet aangepast of gewijzigd worden, tenzij schriftelijk en
ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij.
Geen enkele uitvoering, handel, handelsgebruik of mondelinge belofte mag gebruikt
worden om de voorwaarden van de Overeenkomst te kwalificeren, uit te leggen of aan
te vullen. Alle voorwaarden die afwijken van of in strijd zijn met deze Voorwaarden
worden verworpen, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Koper aanvaard zijn.
2. Diensten. De Dienstenleverancier zal de Diensten uitvoeren en zal de te leveren
prestaties, indien van toepassing, zoals beschreven in het Order verstrekken. De
Dienstenleverancier begrijpt en erkent dat tijd essentieel is voor de verplichtingen van
de Dienstenleverancier in het kader van het Order en dat onmiddellijke en tijdige
uitvoering van al deze verplichtingen, waaronder tijdsschema's, projectmijlpalen en
andere vereisten strikt vereist zijn.
3.Onderaannemers. De Dienstenleverancier kan onderaannemers aanstellen
("Onderaannemers") om de Diensten uit te voeren, op voorwaarde dat de
Dienstenleverancier de Koper vooraf op de hoogte brengt en de voorafgaande
schriftelijke toestemming krijgt van de Koper. De Dienstenleverancier zal ervoor
zorgen dat de Onderaannemer de algemene voorwaarden van de Overeenkomst
aanvaardt en eraan voldoet. De Dienstenleverancier blijft aansprakelijk voor alle
handelingen of nalatingen van elke Onderaannemer en zijn werknemers. Niets
hieromtrent creëert een contractuele relatie tussen een Onderaannemer en de Koper.
4. Verklaringen en garanties. De Dienstenleverancier garandeert dat de Diensten (i)
verleend zullen worden volgens de normen van bekwaamheid, zorg en toewijding die
normalerwijze door een professional verleend worden bij de uitvoering van
soortgelijke diensten, (ii) in overeenstemming zullen zijn met alle wetten, codes,
voorschriften en normen die gelden voor dergelijke Diensten en dat de
Dienstenleverancier zonder kosten voor de Koper alle nodige licenties en/of
vergunningen zal geven in verband met de uitvoering van de Diensten van de
Dienstenleverancier, en (iii) voldoen aan de specificaties of vereisten zoals bepaald in
het Order. De Dienstenleverancier verklaart en garandeert dat de Diensten geen
inbreuk maken of zullen maken op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk,
handelsgeheim of andere intellectuele eigendom van een derde partij. Alle diensten en
te leveren prestaties zullen op ieder redelijk moment onderhevig zijn aan inspectie,
onderzoek en testen door de Koper. Koper zal het recht hebben om ieder deel van de
Dienst of te leveren prestaties met gebreken of die niet conform de vereisten van de
Overeenkomst zijn te verwerpen en de Dienstenleverancier moet, naar keuze van de
Koper, ofwel het bedrag dat de Koper voor deze Diensten of te leveren prestaties
betaalde teruggeven of deze Diensten of te leveren prestaties herstellen en/of
vervangen op kosten van de Dienstenleverancier.
5. Onsite Diensten. Voor zover Diensten door de Dienstenleverancier onsite in de
gebouwen van de Koper geleverd worden, (i) verklaart de Dienstenleverancier dat hij
de kans gekregen heeft om de condities over, in en onder het gebied waar de Diensten
moeten worden uitgevoerd te onderzoeken vóór de erkenning en aanvaarding van de
Overeenkomst en gaat ermee akkoord om geen vorderingen te doen voor extra
uitgaven of anderszins ten gevolge van enige onsite voorwaarden, (ii) zal de
Dienstenleverancier voldoen aan, en ervoor zorgen dat al het personeel van de
Dienstenleverancier zal voldoen aan alle voorschriften, regelingen en beleidslijnen
van de Koper, die zijn meegedeeld aan de Dienstenleverancier, inclusief de
veiligheidsprocedures en algemene gezondheids- en veiligheidspraktijken, procedures en vereisten, en (iii) de Dienstenleverancier zal de gebouwen van de
Koper te allen tijde schoon en in goede orde en conditie laten.
6. Betaling. De vergoeding voor de Dienstenleverancier dient gespecificeerd te
worden in het Order. Voor alle betalingen van de Koper aan de Dienstenleverancier
moet de Dienstenleverancier voor de Koper een factuur opmaken voor deze betaling.
De Koper is onderhevig aan verrekening en inhouding en moet onbetwiste facturen
binnen de vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van de betreffende factuur betalen,
tenzij anders meegedeeld op het Order. Een omzetting tussen munteenheden voor
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betaaldoeleinden gebeurt tegen de markttarieven genoteerd door een openbaar
beschikbare marktbron, zoals Bloomberg of een andere wijdgebruikte
informatieleverancier. Het is de verantwoordelijkheid van de Dienstenleverancier om
munteenheidbeperkingen waardoor de Koper geen tijdelijke betalingen maakt op te
lossen of in te perken.
7. Termijn. De Overeenkomst gaat in op de dag van het Order en zal blijven bestaan
zolang de Diensten worden uitgevoerd, tenzij anderszins beëindigd zoals bepaald in
de Overeenkomst.
8. Beëindiging. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan de Koper de
Overeenkomst beëindigen voor om het even welke reden, door de
Dienstenleverancier minstens vijf (5) dagen vooraf schriftelijk, elektronisch of
telegrafischop de hoogte te brengen. De Dienstenleverancier zal de toepasselijke
Diensten onmiddellijk stoppen na afloop van de voorgaande opzegtermijn. De Koper
kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de Dienstenleverancier op
enige manier een voorwaarde, conditie of beding in het kader van de Overeenkomst
niet uitvoert of naleeft. In dat geval heeft de Koper het recht om de Diensten of een
deel van de Diensten uit te voeren naar keuze van de Koper, en de
Dienstenleverancier zal instaan voor alle extra kosten voor de Koper. Na afloop of
beëindiging van de Overeenkomst, heeft de Koper geen verplichting om de
Dienstenleverancier anderszins te vergoeden dan voor de werkelijk uitgevoerde
onbetaalde Diensten en kosten die de Dienstenleverancier vóór de afloop- en
beëindigingsdatum werkelijk heeft opgelopen voor de Overeenkomst. Alle bepalingen
van de Overeenkomst die door hun aard bedoeld zijn om de afloop het de beëindiging
van de Overeenkomst te overleven, blijven volledig van kracht na deze afloop of
beëindiging.
9. Vrijwaring. De Dienstenleverancier zal de Koper en zijn gelieerde ondernemingen
en hun functionarissen, directeuren, leden, vertegenwoordigers, agenten en
werknemers vrijwaren, verdedigen en behoeden voor en tegen alle vorderingen,
aansprakelijkheden, schadegevallen, boetes, beoordelingen, verliezen, hetzij
gezamenlijk hetzij hoofdelijk, en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten), die
voortvloeien uit of in verband met een handeling of nalating van de
Dienstenleverancier, inclusief, maar niet beperkt tot, (i) de levering van Diensten door
de Dienstenleverancier, (ii) de niet-nakoming van een vertegenwoordiging, garantie,
beding of overeenkomst uit de Overeenkomst, (iii) de nalatigheid, roekeloosheid of
opzet van de Dienstenleverancier, en/of zijn werknemers, agenten of partners. De
Koper zal de Dienstenleverancier schriftelijk op de hoogte brengen van dergelijke
vordering en zal op kosten van de Dienstenleverancier de redelijk vereiste bijstand
verlenen bij de verdediging van de rechtsvervolgingen of procedures.
10. Verzekering. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal de
Dienstenleverancier de verzekeringsdekking behouden, van het soort en de omvang
die noodzakelijk zijn om te beschermen tegen aansprakelijkheden die kunnen ontstaan
uit de uitvoering van de verplichtingen van de Dienstenleverancier in het kader van de
Overeenkomst, waaronder de vergoedingsverplichtingen van de Dienstenleverancier
in het kader van deze voorwaarden. Deze polissen omvatten minstens de
werknemersvergoeding of werkgeversaansprakelijkheidsverzekering, een uitgebreide
algemene aansprakelijkheidsverzekering en, indien van toepassing, een
autoverzekering. Op verzoek van de Koper zal de Dienstenleverancier bewijs van
dergelijke verzekering verstrekken aan de Koper, in een voor de Koper aanvaardbare
vorm. Op verzoek van de Dienstenleverancier moet de Dienstenleverancier de Koper
vernoemen als "bijkomende verzekerde" in verband met alle polissen, met
uitzondering van de verzekeringspolis voor arbeidsongevallen van de
Dienstenleverancier. De Dienstenleverancier doet afstand van alle rechten op herstel
of subrogatie tegen de Koper voor schade voor zover gedekt door de verzekering
overeenkomstig deze afdeling, ongeacht of deze schade veroorzaakt werd door
nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere handelingen of niet-handelingen van
de Koper.
11. Vertrouwelijkheid. De Dienstenleverancier had (en/of zal) (voor en/of na de
afloop of beëindiging van de Overeenkomst) toegang (hebben) tot technische of
zakelijke informatie en gegevens (ook mondeling, schriftelijk en/of andere informatie
gekregen door visuele observatie) van de Koper ("Vertrouwelijke Informatie"). De
Dienstenleverancier zal (i) het gebruik van Vertrouwelijke Informatie enkel gebruiken
in het kader van de geleverde Diensten en zal geen ander gebruik van de
Vertrouwelijke Informatie toestaan zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van de Koper, (ii) de Vertrouwelijke Informatie niet vrijgeven aan een derde partij
zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Koper, en (iii) de
verspreiding van de Vertrouwelijke Informatie naar werknemers, agenten en
Onderaannemers die een bonafide behoefte hebben om dergelijke Vertrouwelijke
Informatie te kennen beperken tot het toepassingsgebied van de Diensten. De
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Dienstenleverancier zal het bestaan of de voorwaarden van de Overeenkomst of een
deel ervan niet onthullen aan een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Koper. De Dienstenleverancier zal Vertrouwelijke Informatie
noch geheel, noch gedeeltelijk opnemen in een octrooitoepassing, zonder de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Koper. Niets in deze Overeenkomst
geeft de Dienstenleverancier het recht of de vergunning om de Vertrouwelijke
Informatie of enige technologie of intellectuele eigendom van de Koper te gebruiken.
Deze
vertrouwelijkheidsverplichtingen
zullen
bindend
zijn
voor
de
Dienstenleverancier voor een periode van tien (10) jaar na de voltooiing van de
Diensten in het kader van dit Order.
12. Intellectuele Eigendom. Tenzij anderszins voorzien in het Order, heeft de Koper
het recht, de eigendom en het belang in en voor alle uitvindingen, originele werken
van auteurschap, bevindingen, conclusies, gegevens, ontdekkingen, ontwikkelingen,
concepten, materialen, verbeteringen, handelsgeheimen, technieken, processen,
computerprogramma's, geschriften en knowhow, ongeacht of ze octrooieerbaar of
registreerbaar zijn onder auteursrechten of soortgelijke rechten, die ontworpen of
beperkt zijn om door de Dienstenleverancier alleen of samen met anderen te
gebruiken bij de uitvoering van de Diensten van dit Order.
13. Belastingen. Tenzij indien anderszins bepaald in het Order, zijn alle prijzen
exclusief de nationale, provinciale, staats-, plaatselijke, gemeentelijke of andere
overheidsbelastingen, -verplichtingen, -heffingen, accijnzen of tarieven die ontstaan
ten gevolge van of in verband met het Order, waaronder de verkoop, het gebruik of de
belastingen op de toegevoegde waarde (of eventueel soortgelijke belastingen).
Belastingen op verkoop, gebruik of toegevoegde waarde (of eventueel soortgelijke
belastingen) moeten afzonderlijk worden weergegeven op de factuur van de
Dienstenleverancier, en de Koper moet dergelijke belastingen regelmatig betalen
tegen het geldende tarief. De Koper kan van tijd tot tijd in aanmerking komen voor
belastingvrijstellingen, in welk geval de Koper de Dienstenleverancier een bewijs zal
leveren van de vrijstelling, of een ander geschikt bewijsstuk van de vrijstelling. De
Koper zal niet aansprakelijk zijn voor belastingen op basis van het netto-inkomen, het
bruto-inkomen, het vermogen, de netto-activa, de franchise, het voorrecht, de
eigendom of soortgelijke belastingen of taxaties van de Dienstenleverancier ("Op
inkomens gebaseerde belastingen"). Indien de Koper bij wet, voorschrift of regulering
verplicht is om inkomensgebaseerde belastingen in te houden van de betalingen die in
het kader van deze Overeenkomst aan de Dienstenleverancier verschuldigd zijn, moet
de Koper (i) deze belastingen aftrekken van het bedrag dat anders overgemaakt moet
worden aan de Dienstenleverancier in het kader van dit Order, (ii) deze belastingen
betalen aan de juiste belastingautoriteit, en (iii) het originele ontvangstbewijs ter
documentatie van inkomstgebaseerde ingehouden belastingen versturen, en de
Verkoper ontvangt het nettobedrag na deze inhoudingen.
14.Gedragscode voor Leveranciers. De Dienstenleverancier verklaart dat hij kennis
heeft van de Gedragscode voor Leveranciers zoals bepaald in
www.fmc.com/AboutBuyer/BuyerSuppliers/BuyerPurchasingValues/SupplierCodeCo
nduct.aspx (the “Code of Conduct”) en in overeenstemming is met de Gedragscode,
en aanghangsels dat hij de Diensten zal uitvoeren in naleving van de Gedragscode.

15.Overige. De Overeenkomst wordt beheerd door, en zal uitgelegd en
geïnterpreteerd worden volgens de wetten van de staat van New York, Verenigde
Staten, zonder rekening te houden met wetsconflicten. Niettegenstaande wat
voorafgaat, voor zover (i) de prestaties van de partijen in het kader van de
Overeenkomst volledig plaatsvinden in een land buiten de Verenigde Staten, en (ii) de
partijen allebei in dat land zijn gevestigd, zal de Overeenkomst beheerd, opgericht en
uitgevoerd worden in overeenstemming met de wetten van dat land. Deze
Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Koper en de
Dienstenleverancier met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst en
vervangt alle vorige en gelijktijdige afspraken, onderhandelingen en betrekkingen
tussen hen. Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is,
blijven de andere bepalingen onveranderd. De partijen komen overeen dat de relatie
tussen hen een relatie is van onafhankelijke ondernemers. Niets in deze
Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd om een joint venture, agentschap,
partnerschap of andere formele bedrijfsorganisatie of werkgever-werknemerrelatie
tussen de partijen te vormen, creëren, doen gelden of anderszins impliceren. De
Dienstenleverancier mag de Overeenkomst of een recht of verplichting van de
Overeenkomst niet zonder de schriftelijke goedkeuring van de Koper toewijzen,
overdragen of uitbesteden. Iedere voorgenomen overdracht, transfer of uitbesteding
door de Dienstenleverancier zal nietig en niet van kracht zijn. De Koper kan de
Overeenkomst toekennen en/of de uitvoering ervan delegeren, hetzij geheel hetzij
gedeeltelijk, zonder beperking, inclusief aan gelieerde vennootschappen en filialen
die regelmatig betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de
Koper er niet op aandringt dat de Dienstenleverancier de algemene voorwaarden van
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de Overeenkomst strikt uitvoert, zal niet geacht worden dat de Koper afziet van de
uitvoering in de toekomst. Indien een vertaling van de Overeenkomst in een andere
taal om enige reden vereist of gewenst is, zullen de partijen erkennen en instemmen
dat voor alle zaken met betrekking tot de interpretatie van deze Overeenkomst, de
Engelse taal van kracht is.

