Algemene Inkoopvoorwaarden Canon Nederland N.V.
1.1

1.2
1.3

1.4

Deze
algemene
inkoopvoorwaarden
(“Inkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle
verzoeken, offertes, orders en overeenkomsten waarbij
Canon Nederland N.V. (“Canon”) optreedt als afnemer
van diensten van welke aard dan ook (“Diensten”) en/of
(i) goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot
software, (ii) deliverables in tastbare, elektronische of
andere vorm, zoals tekeningen, ontwerpen, berekeningen,
modellen, gegevens, technische documentatie of
software die door Leverancier (zoals hierna gedefinieerd)
zijn ontwikkeld of verstrekt als gevolg van of in verband
met de Diensten, (iii) onderdelen en materialen bestemd
om te worden gebruikt voor goederen, en (iv)
bijbehorende
documentatie
of
materialen,
zoals
tekeningen, kwaliteits- inspectie- of garantiecertificaten,
mallen, monsters, servicehandboeken en instructieboeken
(tezamen: “Producten”).
Algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, van de
partij die de Producten en/of Diensten aan Canon
verstrekt ("Leverancier" ) zijn niet van toepassing.
Afwijking van deze Inkoopvoorwaarden is slechts mogelijk
indien Canon en Leverancier dit schriftelijk zijn
overeengekomen. Andere (schriftelijke) verklaringen van
Leverancier leiden nimmer tot wijziging, toevoeging of
aanvulling van deze Inkoopvoorwaarden of de
Overeenkomst en hebben daarop geen invloed.
Leverancier verstrekt Producten en Diensten uit hoofde
van deze Inkoopvoorwaarden als een onafhankelijke
partij. Niets in deze Inkoopvoorwaarden of de
Overeenkomst houdt een samenwerkingsverband, joint
venture, agentschap of dienstverband tussen partijen in of
wordt geacht een samenwerkingsverband, joint venture,
agentschap of dienstverband tussen partijen in te houden.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst
2.1
In de volgende leden van artikel 2 wordt het moment
gedefinieerd waarop een overeenkomst tussen Canon en
Leverancier tot stand komt (“Overeenkomst”). De
Overeenkomst
wordt
beheerst
door
deze
Inkoopvoorwaarden, tenzij dit wordt uitgesloten in de
Overeenkomst.
2.2
Indien Leverancier, naar aanleiding van een verzoek van
Canon, een vaste offerte uitbrengt die wordt gevolgd door
een ondertekende inkooporder van Canon, komt de
Overeenkomst tot stand op het moment van verzending
van de ondertekende inkooporder door Canon.
2.3
Indien Canon een ondertekende inkooporder plaatst
zonder dat Leverancier een offerte heeft uitgebracht, dan
komt de Overeenkomst tot stand hetzij (i) op het moment
waarop Canon een schriftelijke, door Leverancier
ondertekende, orderbevestiging ontvangt binnen veertien
(14) dagen na verzending van de ondertekende
inkooporder door Canon, of, (ii) op het moment waarop
de Producten en/of Diensten door Leverancier worden
geleverd en door Canon worden ontvangen in
overeenstemming met de ondertekende inkooporder.
2.4
Indien de Overeenkomst mondeling is aangegaan, wordt
de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort tot het
moment van verzending door Canon van de
ondertekende inkooporder. Deze Inkoopvoorwaarden zijn
te allen tijde van toepassing.
2.5
Bij
doorlopende
ordercontracten
geldt
dat
de
Overeenkomst te allen tijde van kracht wordt op het
moment van verzending door Canon van de
ondertekende inkooporder in het kader van het
doorlopende ordercontract. In deze Inkoopvoorwaarden
wordt onder een doorlopend ordercontract verstaan een
langlopende of raamovereenkomst tussen Canon en
Leverancier waarin prijzen en voorwaarden voor door
Leverancier te verstrekken Producten en/of Diensten
worden gedefinieerd, zonder dat Canon verplicht is tot
afname.
2.6
Uit
deze
Inkoopvoorwaarden
of
uit
(eerdere)
Overeenkomsten tussen Canon en Leverancier kan geen
verplichting voor Canon tot afname van Producten en/of
Diensten worden afgeleid.
2.7
In voorkomende gevallen kan de hiervoor in artikel 2.1 t/m
2.5 vermelde procedure ook plaatsvinden door middel van
faxberichten; deze worden dan gelijkgesteld met

schriftelijke documenten. Partijen kunnen via elektronische
weg met elkaar communiceren. De Overeenkomst kan
tevens van kracht worden door middel van een
elektronisch orderproces voor zover partijen dit van
tevoren schriftelijk zijn overeengekomen en afspraken
hebben gemaakt over de mate van beveiliging, met
inbegrip van maar niet beperkt tot versleutelings- en
authenticatiemechanismen alsmede te volgen relevante
activiteitenlogprocedures. In dit opzicht zal Leverancier het
volgende e-mailadres erkennen als een door Canon
gemachtigde
indiener
van
inkooporders:
purchasing@canon.nl (of een ander op enig moment
door Canon opgegeven adres naar aanleiding van een
wijziging).
Artikel 3. Levering van Producten
3.1
Levering van Producten vindt plaats op basis van franco
inclusief rechten (D.D.P.) ‘s-Hertogenbosch of de door
Canon aangegeven plaats van levering, tenzij Canon
andere instructies geeft. Alle in deze Overeenkomst
genoemde data zijn fatale termijnen. Levering van
Producten vindt plaats op het afgesproken tijdstip of
binnen de afgesproken termijn.
3.2
D.D.P. heeft de betekenis die daaraan is gegeven in de
meest recente versie van de “Incoterms”, gepubliceerd
door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.
3.3
Canon heeft recht op een vergoeding door Leverancier
van 5% van de koopprijs van de desbetreffende order voor
elke tekortkoming door Leverancier met betrekking tot het
hiervoor in artikel 3.1 bepaalde. Deze vergoeding is
verschuldigd als een onmiddellijk opeisbare boete, zonder
dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist
en onverminderd alle andere wettelijke rechten van
Canon, met inbegrip van het recht op nakoming van de
Overeenkomst of (aanvullende) vergoeding van de feitelijk
geleden schade of verlies door Leverancier.
3.4
Zodra Leverancier weet, of redelijkerwijs geacht wordt te
weten dat hij niet, niet tijdig of niet afdoende zal kunnen
leveren zal hij Canon daarvan onmiddellijk schriftelijk op de
hoogte stellen, onder vermelding van de redenen die die
omstandigheden veroorzaken. Onverminderd de rechten
van Canon uit hoofde van artikel 3.3, 8 en 17 zullen partijen
met elkaar in overleg treden om te bepalen of de
ontstane situatie tot tevredenheid van Canon kan worden
afgehandeld en zo ja, hoe.
3.5
Indien Canon Leverancier om wat voor reden dan ook
verzoekt de levering op te schorten, zal Leverancier de
deugdelijk verpakte Producten, zonder kosten voor Canon,
opslaan, beveiligen en verzekeren, en die Producten
voorzien van een duidelijke aanduiding waaruit blijkt dat
ze zijn bestemd voor Canon.
3.6
Elke verwijzing in dit artikel naar "levering" betreft tevens
een deellevering.
3.7
Wanneer Leverancier Producten levert aan Canon is
Leverancier verplicht de Producten aan de buitenkant van
de verpakking te voorzien van een etiket met daarop,
indien van toepassing, de volgende informatie:
 Naam Budgethouder/Klant bij Canon;
 Productcode van Canon;
 Barcode van de Productcode (EAN128);
 Beknopte beschrijving van het Product;
 Aantal stuks per doos of verpakking;
 Barcode van het aantal stuks per doos of verpakking
(EAN128);
 Serienummer van het Product;
 Barcode van het serienummer (EAN128);
 Gewicht van de doos of verpakking;
 Land van oorsprong;
 Inkoopordernummer van Canon;
 Datum van levering of productie;
 Naam en adres Leverancier;
 Aanduidingen, etiketten en/of teksten met betrekking tot
milieu, productveiligheid en andere gevaren of
conformiteit die worden voorgeschreven op grond van
(inter)nationaal recht om het Product te mogen
distribueren in de aangewezen landen;
 Alle overige informatie die moet worden verstrekt op
grond van (inter)nationaal recht.

Artikel 4. Verpakking en transport van Producten
4.1
De Producten dienen op deugdelijke wijze te worden
verpakt en gemerkt en de plaats van bestemming in
goede staat te bereiken, met gebruikmaking van de
geschiktste transportmiddelen. Leverancier is aansprakelijk
voor schade die is veroorzaakt door ondeugdelijke
verpakking en/of transport.
4.2
Canon
is
te
allen
tijde
gerechtigd
het
verpakkingsmateriaal aan Leverancier te retourneren.
4.3
Retourzending van verpakkingsmateriaal is voor rekening
en risico van Leverancier en het verpakkingsmateriaal
moet worden geretourneerd aan het door Leverancier
opgegeven adres.

7.2

Wijziging door te voeren, samen met eventuele voorstellen
voor wijzigingen van het Wijzigingsverzoek. Canon besluit
naar eigen inzicht of de voorgestelde Wijziging moet
worden doorgevoerd. De Wijziging wordt doorgevoerd na
schriftelijke kennisgeving van Canon, bij gebreke waarvan
Leverancier de Producten en Diensten zal blijven
verstrekken op de eerder overeengekomen wijze.
Het is Leverancier niet toegestaan om Wijzigingen in de
Producten en/of Diensten door te voeren zonder de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Canon.

Artikel 8. Beëindiging
8.1
Canon mag de Overeenkomst te allen tijde met
onmiddellijke ingang opzeggen door middel van
schriftelijke kennisgeving aan Leverancier, mits onder
opgave van redenen. Leverancier zal de uitvoering van de
Overeenkomst onmiddellijk na ontvangst van die
kennisgeving staken. In dat geval zal Canon Leverancier
de pro-rata factuurwaarde voldoen van de Producten
en/of Diensten die Canon op de datum van genoemde
kennisgeving daadwerkelijk heeft ontvangen. Canon heeft
geen verdere aansprakelijkheid jegens Leverancier als
gevolg van de opzegging op grond van dit artikel 8.1.
8.2
Elk der partijen mag de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen en/of
betalingsverplichtingen opschorten door middel van
schriftelijke kennisgeving (i) indien de wederpartij (een
aanzienlijk deel van) haar activiteiten staakt of dreigt te
staken; (ii) indien een curator, bewindvoerder of
soortgelijke functionaris wordt aangesteld over (een deel
van) de bedrijfsmiddelen of onderneming van de
wederpartij; (iii) indien de wederpartij een regeling treft ten
behoeve van haar crediteuren of indien zij een andere
regeling treft van soortgelijk belang; (iv) indien de
wederpartij failliet gaat; of (v) indien de wederpartij iets
dergelijks overkomt als gevolg van schulden in enig
rechtsgebied. Alle vorderingen die Canon in die gevallen
op Leverancier heeft of nog krijgt, zijn dan onmiddellijk en
volledig opeisbaar.
8.3
Elk der partijen mag de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang schriftelijk beëindigen indien de wederpartij in
verzuim is in de nakoming van de Overeenkomst of en dat
verzuim niet zuivert binnen 30 dagen na ontvangst van een
ingebrekestelling van de partij die dat verzuim stelt, met
een specificatie van het verzuim waarbij zuivering alsnog
wordt geëist.
8.4
In geval van beëindiging door Canon om wat voor reden
dan ook:
(a) zullen alle IE-licenties die door Canon aan Leverancier
zijn verleend krachtens artikel 12.1 met betrekking tot
de Canon Materialen met onmiddellijke ingang
eindigen;
(b) zullen licenties die door Leverancier aan Canon zijn
verleend krachtens artikel 12.5 geen gevolgen
ondervinden
van
de
beëindiging
van
de
Overeenkomst; en
(c) zal alle informatie die door Canon is bekendgemaakt
aan Canon worden geretourneerd of op verzoek van
Canon veilig uit het systeem/de systemen van
Leverancier worden verwijderd en vernietigd.
8.5
Indien zich een wijziging in de zeggenschap van
Leverancier voordoet, is Canon te allen tijde gerechtigd
de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen
binnen één (1) jaar nadat die situatie zich voordoet. Een
wijziging in de zeggenschap van Leverancier houdt in met
betrekking tot een entiteit: de directe of indirecte juridische
of economische eigendom van ten minste vijftig procent
(50%) van het aandelenkapitaal van die entiteit (of een
ander eigendomsbelang indien er geen sprake is van een
vennootschap) waarop gewoonlijk stemrecht rust, of het
gelijkwaardige contractuele recht om zeggenschap uit te
oefenen
over
directiebesluiten
over
relevante
onderwerpen.

Artikel 5. Inspectie en weigering Producten
5.1
Indien een geleverd Product gebreken vertoont voor wat
betreft aantal, kwaliteit of staat, of op andere wijze afwijkt
van de specificaties of de in artikel 11 vermelde garanties:
(a) zal Canon Leverancier, als dat gebrek of die afwijking
zichtbaar is bij redelijke inspectie van het verpakte
Product bij levering (“Inspectie”), daarvan binnen tien
(10) werkdagen na levering in kennis stellen; of
(b) zal Canon Leverancier, als dat gebrek of die afwijking
niet zichtbaar is in de hiervoor in artikel 5.1(a) vermelde
omstandigheden, maar eerst wordt ontdekt bij het
uitpakken, installeren of in gebruik nemen van het
Product, daarvan binnen tien (10) werkdagen na die
ontdekking in kennis stellen;
naar aanleiding van welke kennisgevingen Leverancier het
Product dient te vervangen of, indien herstel mogelijk is,
het defect of de afwijking anderszins binnen twee (2)
werkdagen te herstellen, tenzij Canon een andere
handelswijze heeft goedgekeurd.
5.2
Canon of haar aangewezen vertegenwoordiger kan voor,
tijdens en na levering een Inspectie uitvoeren. Indien bij
een Inspectie zwakheden in de beveiliging van het
Product aan het licht komen, zal Canon die zwakheden
schriftelijk aan Leverancier toelichten en is Leverancier
verplicht deze bevindingen te beperken. Alle kosten
hiervan komen voor rekening van Leverancier.
5.3
Op eerste verzoek van Canon zal Leverancier Canon of
haar aangewezen vertegenwoordigers op eigen kosten
toegang verlenen tot plaatsen waar de Producten worden
vervaardigd of opgeslagen, voldoende medewerking aan
de Inspectie verlenen, en de nodige documenten en
informatie verstrekken. Leverancier zal redelijke faciliteiten
en assistentie bieden voor de veiligheid en het gemak van
de inspectiemedewerkers van Canon.
5.4
Indien de Producten tijdens of na levering worden
geweigerd gaan de eigendom en het risico van de
geweigerde Producten over op Leverancier vanaf de
datum van de hiervoor in artikel 5.1 bedoelde
kennisgeving.
5.5
Indien de Inspectie wordt uitgevoerd door een
onafhankelijk, door Canon aangewezen lichaam is de
uitkomst van de Inspectie bindend voor partijen. Hetzelfde
geldt voor een eventuele Herinspectie. De kosten van die
Inspecties zijn voor rekening van Canon.
5.6
Producten worden geacht door Canon te zijn
geaccepteerd,
tenzij
ze
worden
geweigerd
in
overeenstemming met dit artikel 5.
Artikel 6. Overgang van rechten
6.1
Op grond van artikel 5.4 gaan alle (eigendoms)rechten en
risico's met betrekking tot de Producten over van
Leverancier op Canon op het tijdstip van levering in
overeenstemming met artikel 3.1. De producten worden
geleverd vrij van eventuele rechten van derden.
6.2
Canon is gerechtigd te verlangen dat de overgang van
de eigendom van de Producten op een eerder tijdstip
plaatsvindt. In dat geval zal Leverancier de Producten zo
merken dat ze herkenbaar zijn als eigendom van Canon.
Artikel 7. Wijzigingsverzoek
7.1
Indien Canon om een wijziging in de Producten en/of
Diensten wenst te verzoeken (“Wijziging”), dient zij hiertoe
een schriftelijk wijzigingsverzoek (“Wijzigingsverzoek”) in bij
Leverancier. Leverancier zal Canon dan een berekening
verstrekken van de prijswijzigingen die nodig zijn om de

Artikel 9. Prijzen
Tenzij anders is overeengekomen zijn prijzen, kosten of
tarieven vast, kunnen ze niet worden herzien, luiden ze in
de aangegeven valuta, zijn ze exclusief BTW (Belasting
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Toegevoegde Waarde) en zijn ze, indien van belang,
gebaseerd op de leveringsvoorwaarden zoals bedongen
in artikel 3.
Artikel 10. Betaling, factuur
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt betaling
plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst door Canon
van de factuur, mits levering van de Producten heeft
plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 3 en de
Producten
door
Canon
zijn
geaccepteerd
in
overeenstemming met artikel 5 en/of de Diensten naar
tevredenheid zijn verleend. Betaling vindt plaats door
middel van bancaire overboeking of op andere door
Canon bepaalde wijze.
10.2 Leverancier zal de factuur adresseren aan de Afdeling
Accounts Payables van Canon als volgt:
Canon Nederland N.V.
T.a.v.: Account Payable Department
Postbus 87
5201 AB ‘s-Hertogenbosch
Nederland
Leverancier zal op de factuur de volgende gegevens
vermelden: het inkoopordernummer van Canon, het
nummer van elk afzonderlijk artikel, de hoeveelheid, de
afdeling en de persoon die de order heeft geplaatst,
alsmede alle overige informatie waarom Canon specifiek
heeft verzocht en/of die nodig is om aan toepasselijke
wettelijke en fiscale eisen te voldoen. Kopiefacturen zullen
worden aangeduid als duplicaten. Leverancier is verplicht
een factuur te verstrekken die voldoet aan toepasselijke
BTW-regelgeving en BTW in rekening te brengen conform
toepasselijke BTW-regelgeving. Facturen die niet aan deze
vereisten voldoen zullen door Canon aan de afzender
worden geretourneerd met het verzoek om een correcte
factuur te verstrekken die wel aan de vermelde eisen
voldoet.
De in artikel 10.1 vermelde betalingstermijn geldt slechts
vanaf het moment waarop Canon een factuur ontvangt
die in overeenstemming is met dit artikel 10.2.
10.3 Canon is gerechtigd alle bedragen die Leverancier aan
Canon verschuldigd is, op grond van de Overeenkomst
dan wel anderszins, inclusief eventueel verschuldigde BTW,
te verrekenen met de prijs.
10.4 Betaling door Canon laat onverlet haar eventuele rechten
jegens Leverancier.
10.5 Canon heeft te allen tijde het recht de facturen die door
Leverancier zijn verzonden, evenals de facturen en alle
overige onderliggende documenten van derden waarvan
Leverancier gebruikmaakt bij de uitvoering van de
Overeenkomst te laten onderzoeken, teneinde vast te
stellen of ze correct zijn of niet, door de volgende personen
(naar eigen inzicht van Canon): a) medewerkers van
Canon; b) de interne accountant van Canon; of c) een
door Canon benoemde gekwalificeerde, externe
accountant. Leverancier zal bovengenoemde personen
van alle gegevens en informatie voorzien waarom zij
verzoeken. Het controleren van de facturen zal op
vertrouwelijke wijze geschieden. Degene die leiding geeft
aan de controle zal beide partijen zo spoedig mogelijk na
afronding van de controle in kennis stellen van het
resultaat ervan. Canon heeft het recht de betaling van de
facturen gedurende de periode van de controle op te
schorten. Canon mag van dit recht uitsluitend
gebruikmaken indien er redelijke twijfel bestaat over de
juistheid van de respectieve facturen. Zelfs als niet aan de
betalingstermijn wordt voldaan als gevolg van een
beweerde onjuistheid van een factuur, is Leverancier niet
gerechtigd om de levering van de Producten en/of de
verlening van zijn Diensten op te schorten of te
beëindigen. De kosten van de financiële controle zijn voor
rekening van Canon, tenzij de facturen onjuist blijken. Als
uit de controle blijkt dat de facturen onjuist zijn, komen
eventuele kosten in verband met de controle en de
wettelijke rente als gevolg van te late betaling voor
rekening van Leverancier.

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Artikel 11. Garanties en aanvullende rechtsmiddelen
11.1 Leverancier garandeert dat:
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(a) hij zijn verplichtingen op professionele en vaardige
wijze en zonder onnodige vertraging zal nakomen; en
(b) alle redelijke vaardigheid en zorg is gebruikt bij de
vervaardiging van de Producten.
Leverancier garandeert dat de Producten:
(a) in overeenstemming zijn met de Overeenkomst en de
toegezegde eigenschappen;
(b) vrij zijn van gebreken in ontwerp, materiaal en
vakmanschap;
(c) van toereikende kwaliteit zijn en geschikt voor alle
doeleinden die Canon heeft aangegeven of die aan
Leverancier kenbaar zijn gemaakt;
(d) in overeenstemming zijn met de specificaties van die
Producten; en
(e) in overeenstemming zijn met alle vereisten van
(inter)nationale wettelijke wet- en regelgeving
alsmede met de vereisten op het gebied van
veiligheid, kwaliteit, gezondheid en het milieu, met
inbegrip van vereisten op het gebied van sociaal en
ethisch gedrag die op het moment van levering als
norm gelden in de desbetreffende branche.
Leverancier garandeert dat er geen sprake is of zal zijn van
vorderingen,
eisen,
retentierechten,
bezwaringen,
belemmeringen met betrekking tot de overgang van
enigerlei eigendommen of rechten op (enig deel van) de
Producten en/of Diensten die door Leverancier aan
Canon zijn geleverd en die afbreuk doen aan de rechten
van Canon of deze bemoeilijken.
Leverancier garandeert dat Diensten op tijdige,
competente en professionele wijze zullen worden verleend,
in overeenstemming met de Overeenkomst en eventueel
toepasselijke serviceniveaus of specificaties of instructies,
en in overeenstemming met de hoogste normen in de
desbetreffende branche. Leverancier bevestigt dat het
verlenen van tijdige en hoogwaardige Diensten van
essentieel belang is voor Canon. Indien een vertraging in
de levering of prestatie kan worden voorzien, zal Canon
hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.
Indien software wordt verstrekt aan Canon garandeert
Leverancier dat de software, naast de garanties verstrekt
op grond van artikel 11.1 t/m 11.3:
(a) gedurende een periode van ten minste twaalf (12)
maanden zonder onderbreking zal blijven functioneren
in overeenstemming met de specificaties;
(b) geen bugs of gebreken bevat of inherente, potentiële
beveiligingsincidenten veroorzaakt waardoor de
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van
gegevens in gevaar wordt gebracht;
(c) geen door Leverancier in de software gebouwde
zaken die tot onbruikbaarheid leiden, virussen of
kwaadaardige code bevat; en
(d) geen (enkel deel van) opensourcesoftware bevat,
tenzij de opname daarvan schriftelijk door Canon en
Leverancier is overeengekomen.
Onverminderd enige andere verhaalsmogelijkheid geldt
dat Canon, indien Producten worden verstrekt die niet in
overeenstemming zijn met de Overeenkomst, gerechtigd
zal zijn:
(a) van Leverancier te verlangen dat hij de Producten
repareert of vervangende Producten verstrekt in
overeenstemming met de Overeenkomst;
(b) naar eigen inzicht, en ongeacht of Canon al eerder
van Leverancier heeft verlangd de Producten te
repareren of vervangende Producten te leveren, de
Overeenkomst te ontbinden en terugbetaling te
verlangen van dat deel van de prijs dat door Canon
reeds voor de Producten is betaald.
Canon heeft het recht om van Leverancier te verlangen
dat hij over een onvoorwaardelijke en onherroepelijk
bankgarantie beschikt, afgegeven op kosten van
Leverancier bij een bank die voor Canon aanvaardbaar is,
als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van
Leverancier.
Leverancier garandeert dat hij tijdig zijn volledige en
onvoorwaardelijke medewerking zal verlenen aan
verzoeken van Canon inzake de (interne) controle- en
nalevings(programma's) op grond van (inter)nationaal
recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act en controle- of

11.9

administratieve standaarden zoals verslaglegging op
grond van SSAE Nr. 16 of ISAE 3402. Na redelijke
kennisgeving door Canon is Leverancier verplicht om
Canon alle benodigde informatie te verstrekken,
waaronder verklaringen van de externe accountant. De
daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van
Leverancier, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
De garanties in dit artikel 11 zijn niet limitatief en worden
niet geacht door de wet gestelde garanties,
standaardgaranties van Leverancier of andere rechten of
garanties waartoe Canon mogelijk gerechtigd is, uit te
sluiten.

12.5

Artikel 12 - Intellectuele eigendom
12.1 Alle rechten met betrekking tot informatie, materialen of
overige documentatie die door Canon krachtens een
Overeenkomst (“Canon Materialen”) aan Leverancier zijn
verstrekt teneinde de levering door Leverancier van de
Producten of Diensten aan Canon mogelijk te maken,
blijven berusten bij Canon of haar licentiegevers. Met
inachtneming van het bepaalde inzake beëindiging in
artikel 8.4 verleent Canon Leverancier een beperkte
licentie voor het gebruik van die Canon Materialen
uitsluitend ten behoeve van de levering van de Producten
en/of Diensten aan Canon. Die licentie eindigt onmiddellijk
na levering van de Diensten of Producten of, indien dat
eerder is, indien Leverancier tekort komt in de nakoming
van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.
12.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan
ook die waar dan ook ter wereld opkomen, met inbegrip
van maar niet beperkt tot rechten op uitvindingen,
octrooirechten,
geregistreerde
ontwerpen,
ontwerprechten, databankrechten, auteursrechten en
naburige
rechten,
handelsgeheimen,
persoonlijkheidsrechten en knowhow (“IE-rechten”) met
betrekking tot de Producten die door Leverancier uit
hoofde van deze Algemene Inkoopvoorwaarden aan
Canon zijn verstrekt, zullen onmiddellijk bij Canon berusten
en op Canon overgaan, en Leverancier draagt hierbij bij
wijze van toekomstige cessie alle IE-rechten op de
Producten en/of Diensten over aan Canon. Indien de
Producten en/of Diensten materialen van derden of
bestaande IE-rechten van Leverancier bevatten, met
inbegrip van maar niet beperkt tot software, afbeeldingen,
ontwerpen of overige documentatie van derden, zal
Leverancier voor Canon en haar dochterondernemingen,
aan haar gelieerde ondernemingen, distributeurs en
afnemers de licentie verkrijgen waarnaar hierna in artikel
12.5 wordt verwezen. Leverancier zal alle documenten
(doen) ondertekenen of handelingen of zaken uit (doen)
voeren om ervoor te zorgen dat de IE-rechten en
eigendom van de Producten en/of Diensten bij Canon
berusten of worden geregistreerd.
12.3 Leverancier garandeert dat alle Producten en/of Diensten
eigen originele ontwikkelingen betreffen en/of rechtsgeldig
aan hem zijn verstrekt en dat die Producten en/of Diensten
geen inbreuk zullen maken op of in strijd zullen zijn met IE- of
andere rechten van derden. Vanaf dat moment zal
Leverancier Canon te allen tijde vrijwaren en
schadeloosstellen
tegen
alle
verliezen,
schade,
aansprakelijkheid of (on)kosten (met inbegrip van kosten
van rechtsbijstand op basis van volledige vrijwaring) en alle
vorderingen van derden naar aanleiding van mogelijke
inbreuk op dergelijke rechten van derden, en alle
vergelijkbare vorderingen op basis van knowhow,
oneerlijke mededinging en dergelijke. Canon heeft de
volledige zeggenschap over alle vorderingen, met inbegrip
van onderhandelingen over schikkingen, en Leverancier
zal alle door Canon verlangde medewerking verlenen.
12.4 In het geval dat een dergelijke vordering wordt ingediend,
of indien dit naar de redelijke mening van Canon mogelijk
is, zal Leverancier voor eigen rekening voor Canon het
recht verkrijgen om de Producten en/of Diensten te blijven
gebruiken en exploiteren, of de Producten en/of Diensten
vervangen of zodanig wijzigen dat ze niet langer inbreuk
maken, maar in wezenlijke mate overeenkomen met de
Producten en/of Diensten zoals Canon die heeft
geaccepteerd.

Indien, indien er sprake is van materialen van derden, met
inbegrip van maar niet beperkt tot software van derden,
bestaande IE-rechten van Leverancier, afbeeldingen,
ontwerpen of overige documentatie of indien Leverancier
niet in staat is de IE-rechten op of met betrekking tot die
materialen van derden aan Canon over te dragen als
gevolg van rechten van derden, verleent Leverancier
hierbij aan Canon, of zal Leverancier waar van toepassing
ten behoeven van Canon, haar functionarissen,
dochterondernemingen, hun distributeurs en hun afnemers
een niet-exclusieve, onherroepelijke, eeuwigdurende,
wereldwijde, royaltyvrije licentie verkrijgen voor het gebruik
van die software zonder beperking. Leverancier
garandeert dat (i) bevoegd is die licentie te verlenen; (ii)
het gebruik van die materialen van derden door Canon en
haar functionarissen, dochterondernemingen, aan haar
gelieerde ondernemingen, hun distributeurs en hun
afnemers geen inbreuk maakt op de rechten van die
derde, en dat (iii) die derde (waar van toepassing) afstand
heeft gedaan van eventuele persoonlijkheidsrechten. Voor
alle duidelijkheid geldt dat onder “bestaande IE-rechten
van Leverancier” wordt verstaan IE-rechten die op dat
moment bestaan of die worden gecreëerd onafhankelijk
van en niet als gevolg van een Overeenkomst.

Artikel 13. Aanvullende voorwaarden voor het verlenen van
Diensten
13.1 Indien Leverancier Diensten verleent aan Canon zijn de
volgende aanvullende voorwaarden van toepassing. Voor
alle duidelijkheid geldt dat deze voorwaarden van
toepassing zullen zijn op Diensten die op locatie bij Canon
worden verleend en op Diensten die vanaf een andere
locatie (virtueel) worden verleend terwijl er een verbinding
bestaat met het IT-netwerk van Canon.
13.2 Gedurende de periode waarin de Diensten worden
verleend, zullen de werknemers, opdrachtnemers of
adviseurs (“Medewerkers”) van Leverancier (blijven)
voldoen aan de bijzondere vereisten waarom door Canon
wordt verzocht en, bij gebreke daarvan, aan de
algemene eisen van vakmanschap en expertise die
gelden in de desbetreffende branche. Indien de
Medewerkers van Leverancier naar de mening van Canon
onvoldoende gekwalificeerd zijn, heeft Canon het recht
om de verwijdering van deze Medewerkers te verlangen
en is Leverancier verplicht onverwijld voor vervanging zorg
te dragen, daarbij rekening houdend met het bepaalde in
artikel 11 en 17.
13.3 Leverancier verstrekt alle materialen en apparatuur,
inclusief gereedschap, die moeten worden gebruikt bij de
uitvoering van de Overeenkomst.
13.4 Canon heeft het recht om een inspectie uit te voeren van
materialen en apparatuur die door Leverancier bij de
uitvoering van de Overeenkomst moeten worden gebruikt
en om Medewerkers te benoemen die worden ingezet bij
de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier.
Leverancier zal er te allen tijde voor zorgen dat elke
Medewerker zich kan legitimeren aan de hand van
internationaal erkende identiteitsdocumenten.
13.5 Indien de materialen en apparatuur die door Leverancier
bij de uitvoering van de Overeenkomst moeten worden
gebruikt door Canon geheel of gedeeltelijk worden
geweigerd, is Leverancier verplicht voor onmiddellijke
vervanging van de geweigerde materialen en apparatuur
zorg te dragen.
13.6 Indien Diensten moeten worden verleend op het terrein
van Canon zal Leverancier zich op de hoogte stellen van
de omstandigheden op het terrein van Canon waar de
Diensten moeten worden verleend die gevolgen kunnen
hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst. De
kosten die voortvloeien uit vertraging in de uitvoering van
de
Overeenkomst
die
door
bovengenoemde
omstandigheden is veroorzaakt zijn voor rekening en risico
van Leverancier, voor zover die omstandigheden bij
bovengenoemde inspectie hadden kunnen worden
vastgesteld door Leverancier.
13.7 Canon is gerechtigd Medewerkers van Leverancier,
wanneer deze zich op het terrein van Canon bevinden, de
benodigde toegangsvergunningen te verstrekken conform
de toepasselijke regelgeving van Canon.
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13.8

Leverancier zal ervoor zorgen dat zijn aanwezigheid en de
aanwezigheid van zijn Medewerkers op het terrein van
Canon geen belemmering zullen vormen voor de
ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van
Canon en derden.
13.9 Leverancier en zijn Medewerkers zullen zichzelf op de
hoogte stellen van de inhoud van de regels die van
toepassing zijn op het terrein van Canon, waaronder regels
inzake, onder andere, (IT)-beveiliging, algemeen gedrag,
veiligheid, gezondheid en milieu, en zij zullen in
overeenstemming met deze regels handelen. Canon is
gerechtigd Medewerkers van Leverancier en door
Leverancier (met goedkeuring van Canon) ingeschakelde
derden ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst individuele nalevingsverklaringen te laten
ondertekenen.
13.10 Leverancier is bij uitsluiting verantwoordelijk voor betaling
van alle vergoedingen aan zijn Medewerkers, evenals voor
afdracht aan de desbetreffende autoriteiten van
dienstbetrekkinggerelateerde
belastingen,
sociale
verzekeringslasten en BTW. Leverancier zal Canon te allen
tijde vrijwaren tegen vorderingen van derden (met
inbegrip van Medewerkers) inzake niet (deugdelijke)
betaling of afdracht door Leverancier van die
vergoedingen, belastingen of overige lasten.
13.11 Waar van toepassing zal Leverancier ervoor zorgen dat zijn
Medewerkers die werkzaam zijn op het terrein van Canon
in het bezit zijn van diploma's, geldige werkvergunningen,
woonvergunningen en overige vergunningen of licenties.

14.6

betreft en de mate waarin de Vertrouwelijke Informatie
bekend wordt gemaakt. Tevens zal Leverancier zijn
medewerking verlenen aan Canon bij het verkrijgen
van een optima(a)le conservatoir bevelschrift of
maatregel.
In voorkomende
gevallen is
Canon gerechtigd
Medewerkers van Leverancier en door Leverancier (met
goedkeuring van Canon) ingeschakelde derden ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst
individuele nalevingsverklaringen te laten ondertekenen.

Artikel 15. Overdracht, onderaanneming
15.1 Het is Leverancier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Canon niet toegestaan zijn rechten en
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan derden (met inbegrip van
aan Leverancier gelieerde ondernemingen).
15.2 Het is Leverancier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Canon, welke toestemming door Canon
niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, niet
toegestaan de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te
besteden aan derden (met inbegrip van aan Leverancier
gelieerde ondernemingen), op voorwaarde dat de
verplichtingen van Leverancier jegens de onderaannemer
vergelijkbaar zijn met de verplichtingen die in de
Overeenkomst aan Leverancier zijn opgelegd en dat
Leverancier aansprakelijk is voor het doen of nalaten van
zijn onderaannemer bij de nakoming van de
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst als
betroffen deze het doen of nalaten van Leverancier zelf.
15.3 In dringende gevallen en/of als na raadpleging van
Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat
laatstgenoemde zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet afdoende zal
nakomen, is Canon gerechtigd van Leverancier te
verlangen dat deze, zonder extra kosten voor Canon, de
uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk,
voor eigen rekening en risico uitbesteedt aan een derde.
Een en ander ontslaat Leverancier niet van diens
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en laat
onverlet alle eventuele overige rechten van Canon die
voortvloeien uit het door Leverancier en/of de derde niet
nakomen van hun verplichtingen.
15.4 In dringende gevallen, en/of als het na raadpleging van
Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat
laatstgenoemde zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet afdoende zal
nakomen, is Canon evenzo gerechtigd om, naar eigen
inzicht, de verplichtingen van Leverancier zelf uit te
voeren.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1 In het kader van dit artikel betekent “Vertrouwelijke
Informatie” alle informatie van vertrouwelijke aard die door
Canon schriftelijk dan wel mondeling aan Leverancier
bekend wordt gemaakt en die op enig moment als
vertrouwelijk wordt aangemerkt of waarvan de
vertrouwelijkheid naar haar aard of onder de
omstandigheden van bekendmaking ervan redelijkerwijs
moet worden aangenomen. Onder Vertrouwelijke
Informatie vallen ook de Materialen van Canon.
Vertrouwelijke Informatie blijft te allen tijde eigendom van
Canon en zal op verzoek van Canon worden
geretourneerd.
14.2 Het is Leverancier niet toegestaan Vertrouwelijke
Informatie bekend te maken behoudens aan (i) die
derden waarvoor Canon schriftelijk toestemming heeft
verleend; of (ii) zijn functionarissen of werknemers die
kennis moeten dragen van die Vertrouwelijke Informatie in
verband met de Overeenkomst, op voorwaarde dat
Leverancier ervoor zorg draagt dat die derden,
functionarissen en werknemers verplichtingen inzake
geheimhouding, niet-bekendmaking en retournering van
materialen accepteren die minstens zo streng zijn als de
verplichtingen in deze Inkoopvoorwaarden (ongeacht of
die functionarissen en werknemers functionarissen of
werknemers van Leverancier blijven).
14.3 Het is Leverancier niet toegestaan Vertrouwelijke
Informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst.
14.4 Leverancier zal alle nodige of passende maatregelen
treffen om Vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen
onbevoegde bekendmaking of onbevoegd gebruik,
Canon onmiddellijk in kennis stellen van eventuele
onbevoegde bekendmaking of onbevoegd gebruik van
Vertrouwelijke Informatie, en voorts alle handelingen
verrichten waarom Canon redelijkerwijs verzoekt ter
voorkoming van verdere onbevoegd gebruik of
onbevoegde bekendmaking daarvan.
14.5 De in dit artikel 14 vermelde verplichting geldt niet voor
zover, maar uitsluitend voor zover, Vertrouwelijke
Informatie:
(a) algemeen ter beschikking komt van het publiek zonder
dat dit aan Leverancier kan worden verweten;
(b) op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of
overheidsvoorschriften
bekend
moet
worden
gemaakt. Voorafgaand aan bekendmaking zal
Leverancier Canon in kennis stellen van die
bekendmaking, welke Vertrouwelijke Informatie het

Artikel 16. Goedkeuring en afstand
16.1 Goedkeuringen of toestemmingen die door Canon aan
Leverancier zijn verleend in verband met kwesties
waarnaar in deze Inkoopvoorwaarden wordt verwezen
ontslaan Leverancier niet van diens verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst. Canon is gerechtigd
voorwaarden te hechten aan goedkeuringen en
toestemmingen.
16.2 Het niet of niet tijdig uitoefenen door Canon van rechten,
bevoegdheden of privileges uit hoofde van deze
Inkoopvoorwaarden
houdt
geen
afstandsverklaring
daarvan in en de enkele of gedeeltelijke uitoefening van
rechten, bevoegdheden of privileges houden geen
uitsluiting in van andere rechten, bevoegdheden of
privileges en de afstandsverklaring met betrekking tot nietnakoming van enige bepaling in deze Inkoopvoorwaarden
houdt geen afstandsverklaring in met betrekking tot die
bepaling zelf. Afstandsverklaringen vinden schriftelijk
plaats.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1 Leverancier
vrijwaart
Canon
en
haar
groepsmaatschappijen volledig tegen alle verliezen,
schade, aansprakelijkheid en/of (on)kosten (met inbegrip
van kosten van rechtsbijstand op basis van volledige
vrijwaring) en alle vorderingen van derden naar aanleiding
van of voortvloeiend uit niet-naleving van de
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17.2

17.3

Overeenkomst of onrechtmatige daad (met inbegrip van
maar niet beperkt tot nalatigheid), door Leverancier, diens
Medewerkers en door Leverancier ingeschakelde derden
in verband met de Overeenkomst.
Leverancier zal zich afdoende verzekeren ter dekking van
de aansprakelijkheid waarnaar in dit artikel wordt
verwezen en de polis, indien nodig, ter inzage aan Canon
verstrekken.
De aansprakelijkheid van Canon zal, behoudens in het
geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Canon,
te allen tijde beperkt zijn tot de bedragen die Canon heeft
betaald voor de Producten en/of Diensten uit hoofde van
de Overeenkomst waaronder de aansprakelijkheid is
ontstaan. Canon is in geen geval aansprakelijk op grond
van enige aansprakelijkheidstheorie voor indirecte,
incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, met
inbegrip van maar niet beperkt tot schade door gederfde
winst of opbrengsten, verlies van zakelijke mogelijkheden,
imagoschade of verlies van gegevens, zelfs indien Canon
van de mogelijkheid van die schade op de hoogte was
gesteld.

19.2

Artikel 18: Overmacht
18.1 Geen der partijen is aansprakelijk voor enige nietnakoming of vertraging in de nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst: (i) indien
en voor zover die niet-nakoming of vertraging direct of
indirect wordt veroorzaakt door brand, overstroming,
natuurelementen, natuurrampen, handelingen van oorlog,
terrorisme of sociale onlusten, of door een andere oorzaak
die buiten de redelijke invloedssfeer van die partij ligt; en
(ii) mits de niet-nakomende partij geen schuld treft en de
niet-nakoming of vertraging niet had kunnen worden
voorkomen
door
het
treffen
van
redelijke
voorzorgsmaatregelen. Onverminderd de rechten van
Canon, met inbegrip van het recht om de Overeenkomst
(gedeeltelijk) te beëindigen in overeenstemming met
artikel 8, geldt dat, in het geval van overmacht zoals
hiervoor uiteengezet, de niet-nakomende partij niet verder
hoeft te presteren zolang die omstandigheden zich
voordoen en die partij commercieel redelijke inspanningen
blijft verrichten om de prestatie te hervatten. De Partij die
op die manier vertraging ondervindt, zal de andere partij
daarvan op de hoogte stellen zodra die overmachtsituatie
haar ter kennis komt en de omstandigheden beschrijven
die aanleiding hebben gegeven tot die vertraging of nietnakoming.
18.2 Indien Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst niet binnen zeven (7) kalenderdagen kan
nakomen, mag Canon, naar eigen inzicht: (i) het door de
tekortkoming getroffen deel van de Overeenkomst
beëindigen, waarbij betaling naar evenredigheid zal
plaatsvinden; of (ii) de Overeenkomst beëindigen zonder
aansprakelijkheid voor Canon met ingang van de datum
die door Canon in een schriftelijke kennisgeving aan
Leverancier is vermeld. Leverancier heeft, als gevolg van
een overmachtsituatie, geen recht op aanvullende
betalingen van Canon.
18.3 Tekortkomingen in de nakoming door derden die door
Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst zijn
ingeschakeld
worden
niet
beschouwd
als
overmachtsituatie. Stakingen of een tekort aan
arbeidskrachten (voor zover die werkstakingen zich
rechtstreeks tegen Leverancier of aan Leverancier
gelieerde ondernemingen of onderaannemers richten)
worden niet geacht een overmachtsituatie in te houden.
Een niet-nakomende partij is verplicht commercieel
redelijke inspanningen te verrichten om zijn verplichtingen
alsnog na te komen of om de gevolgen van de nietnakoming te verminderen ongeacht de aanwezigheid van
de overmachtsituatie.

19.3

19.4

19.5

Artikel 19. Duurzaamheid, Gedragscode Leveranciers
19.1 Leverancier zal desgevraagd toereikende en correcte
informatie over zijn Producten en Diensten aan Canon
verstrekken in de juiste Europese taal/talen en zal milieu-,
sociale en governancevereisten uit hoofde van
toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving,
richtlijnen, verordeningen en bestuurlijke bevelen volledig
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naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot EU-richtlijn
2011/65/EU “Beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur
(“RoHS
Richtlijn”)”,
Verordening
(EG)
No1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en
de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen (“REACH-verordening”) en Richtlijn 94/62/EG inzake
verpakkingen en verpakkingsafval (“Verpakkingsrichtlijn”).
Leverancier zal zijn volledige medewerking verlenen aan,
en waar nodig zijn toeleveringsketen betrekken bij,
enquêtes, programma's en controles die Canon van tijd tot
tijd bij Leverancier zal uitvoeren en/of normen voor groen
inkoopbeleid die van tijd tot tijd door Canon aan
Leverancier moeten worden bekendgemaakt. Leverancier
zal op verzoek van Canon aantonen dat hij de Canon
leveranciersenquêtes invult. Leverancier garandeert dat hij
de gedragscode voor leveranciers van Canon, die als
Bijlage 1 (“Gedragscode Leveranciers”) aan dit document
is gehecht, zal naleven.
Leverancier garandeert dat alle Producten zullen voldoen
aan de vereisten hiervoor uiteengezet in artikel 19.1
alsmede aan redelijke marktverwachtingen inzake zijn
prestaties op het gebied van duurzaamheid. Leverancier
zal Canon vrijwaren tegen alle verliezen, schade,
aansprakelijkheid of (on)kosten (met inbegrip van kosten
van rechtsbijstand op basis van volledige vrijwaring) en alle
vorderingen van derden naar aanleiding van inbreuk op
de RoHS Richtlijn, de Verpakkingsrichtlijn, de REACHverordening of andere relevante milieu-, sociale en
governancevereisten.
Indien Leverancier of diens Producten die aan Canon zijn
verstrekt in strijd zijn met enige wet- of regelgeving of met
standaarden van Canon of de Gedragcode Leveranciers,
of in het geval van grote sociale of milieu-incidenten die
zijn veroorzaakt door Leverancier en leiden tot een
onderzoek door Canon of derden, zal Leverancier Canon
daarvan onmiddellijk in kennis stellen en passende
maatregelen nemen om die niet-conformiteit of dat
incident te herstellen en zal Leverancier zich maximaal
inspannen om herhaling van soortgelijke niet-conformiteit
of incidenten te voorkomen en om onderzoeken of tests
die door Canon of de bevoegde autoriteiten worden
verlangd na te leven.
Leverancier zal aan zijn verplichtingen voldoen in
overeenstemming met de Gedragscode Leveranciers van
Canon en het is Leverancier niet toegestaan zakelijke
relaties aan te gaan die de goede naam van Canon en
haar groepsmaatschappijen schade kunnen toebrengen,
bijvoorbeeld door activiteiten te ondernemen die in strijd
zijn met geaccepteerde internationale standaarden
inzake
mensenrechten,
arbeidsstandaarden,
milieubescherming, corruptie, of die geassocieerd zijn met
entiteiten en/of personen die door de EU of andere
autoriteiten een financiële sanctie opgelegd zullen krijgen.
Leverancier zegt toe de beginselen van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en het IAOverdrag na te zullen leven.
Leverancier verklaart en garandeert dat hij:
(a) geen enkele vorm van corruptie of omkoping zal
tolereren en zich daarmee niet zal bezighouden. Noch
Leverancier noch diens werknemers, onderaannemers,
agenten, functionarissen of derden namens hen,
hebben enig onverschuldigd geldelijk of ander
voordeel van welke aard dan ook aangeboden,
verstrekt,
geëist,
verzocht,
geaccepteerd
of
overeengekomen (of geïmpliceerd dat zij iets dergelijks
op enig moment in de toekomst (mogelijk) zullen
doen) dat op enigerlei wijze verband houdt met de
Overeenkomst of een andere overeenkomst tussen
partijen (of gerelateerde partijen);
(b) te allen tijde in de loop van de Overeenkomst de
meest recente versie van Deel II van de International
Chamber of Commerce Rules on Combating
Corruption zal naleven en ervoor zal zorgen dat zijn
onderaannemers, agenten, bedienden, werknemers
en functionarissen deze gedragscode zullen naleven.
De gedragscode zijn door middel van verwijzing in
deze Inkoopvoorwaarden opgenomen als waren ze
hier volledig uitgeschreven. Leverancier zal nu of in de

toekomst over een programma beschikken waarmee
omkoping in zijn organisatie zal worden voorkomen; en
(c) Canon en de bevoegde autoriteit onmiddellijk in
kennis zal stellen als hij een vermoeden heeft of zich
bewust wordt van enige schending van dit artikel 19.5.
Leverancier zal vragen van Canon inzake (potentiële
of vermoede) schending van dit artikel 19.5
onmiddellijk beantwoorden en zijn medewerking
verlenen aan onderzoeken. Ook zal Leverancier
Canon toestemming verlenen om de boeken,
bescheiden en eventuele andere van belang zijnde
documentatie van Leverancier te controleren in
verband met die schending.

voorgelegd en definitief beslecht door de bevoegde
rechter te Amsterdam.
Artikel 24. Vertaling
Deze Inkoopvoorwaarden zijn zowel in het Engels als in het
Nederlands beschikbaar. Indien er verschillen zijn in de
interpretatie of uitleg prevaleert de Engelse tekst.
1 maart 2013.

Artikel 20. Gegevensbescherming
20.1 Leverancier zal:
(a) alle wet- en regelgeving naleven op het gebied van
gegevensbescherming en privacy die op enig
moment van kracht en van toepassing is op Canon,
Leverancier, de levering van de Producten en/of
Diensten en het gebruik daarvan door Canon;
(b) niets (laten) doen dat op enigerlei wijze kan leiden tot
een schending door Canon van die wet- en
regelgeving;
(c) afdoende
organisatorische
en
technische
maatregelen treffen ter bescherming van alle
persoonsgegevens
tegen
onbevoegde
of
onrechtmatige verwerking en tegen verlies of schade.
Canon heeft te allen tijde het recht om binnen de
organisatie van Leverancier een onderzoek in te stellen
naar
deze
organisatorische
en
technische
maatregelen;
(d) persoonsgegevens uitsluitend verwerken in het kader
van de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst of waartoe Canon schriftelijk
opdracht heeft gegeven;
(e) geen
persoonsgegevens
buiten
de
Europese
Economische
Ruimte
(“EER”)
brengen
zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon en
met inachtneming van aanvullende beperkingen die
Canon redelijkerwijs heeft gesteld.
20.2 Leverancier zal, op het moment van beëindiging van de
Overeenkomst, alle bescheiden of documenten die
persoonsgegevens bevatten veilig wissen of vernietigen.
20.3 Leverancier zal Canon vrijwaren tegen vorderingen van
derden voortvloeiend uit onrechtmatige verwerking van
persoonsgegevens door Leverancier en/of namens of in
opdracht van Leverancier of in strijd met de instructies van
Canon.
Artikel 21. Deelbaarheid
Indien enig artikel ongeldig, krachteloos of onafdwingbaar
wordt bevonden, heeft de ongeldigheid, krachteloosheid
of onafdwingbaarheid van dat artikel (of een deel
daarvan) geen invloed op de overige artikelen (of op de
overige bepalingen van het artikel waarvan het
ongeldige, krachteloze of onafdwingbare gedeelte deel
uitmaakt), waarbij geldt dat alle artikelen (of gedeelten
daarvan) die geen nadeel ondervinden van die
ongeldigheid, krachteloosheid of onafdwingbaarheid
volledig van kracht zullen blijven.
Artikel 22. Regelgeving inzake exportbeperking
Leverancier garandeert dat de Diensten en/of Producten
en de verstrekking daarvan niet in strijd zullen zijn met alle
relevante wet- en regelgeving en verordeningen inzake
exportbeperking van de Verenigde Staten van Amerika,
de Verenigde Naties of de Europese Unie.
Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen
23.1 Deze Inkoopvoorwaarden en alle Overeenkomsten
waarop zij van toepassing zijn worden uitsluitend beheerst
door Nederlands recht.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
23.3 Alle geschillen tussen partijen (met inbegrip van die
geschillen die slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd) die kunnen voortvloeien uit deze
Inkoopvoorwaarden of Overeenkomsten zullen worden
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Gedragscode Leveranciers van Canon
De Gedragscode Leveranciers van Canon (“Code”) is opgesteld
door Canon EMEA teneinde ervoor te zorgen dat de transacties
van Canon met al haar leveranciers plaatsvinden op basis van
vertrouwen, samenwerking, eerlijkheid en wederzijds respect.
Canon verwacht van al haar leveranciers dat zij dezelfde
beginselen zullen naleven.
Canon gelooft in en onderschrijft de beginselen zoals uiteengezet
in de International Bill of Human Rights1, de convenanten van de
Internationale Arbeidsorganisatie (“IAO”) en overige relevante
internationale verdragen en convenanten. Canon verlangt van u
(“Leverancier”) als haar partner dat u ten minste de hierna
vermelde specifieke gedragsstandaarden naleeft.
Leverancier verklaart en bevestigt dat hij deze Code zal naleven
en dat niet-naleving van de Code (ook) een wezenlijke
schending vormt van de dan geldende overeenkomst, de
Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die van toepassing
zijn tussen Canon en Leverancier. In een dergelijk geval van nietnaleving heeft Canon het recht, onverminderd haar overige
rechten en verplichtingen, om de samenwerking met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
1. Geen gedwongen arbeid
Leverancier garandeert dat hij geen gebruik zal maken van
gedwongen of dwangarbeid en hier geen gelegenheid toe zal
bieden. Gedwongen arbeid kan verschillende vormen
aannemen, waaronder debt bondage (een vorm van slavernij
waarbij een persoon zich verpandt om een lening aan te gaan),
mensenhandel of andere vormen van moderne slavernij. Ten
minste de volgende verdragen zijn van toepassing:
 IAO C29 Gedwongen arbeid;
 IAO C105 Afschaffing van gedwongen arbeid.
2. Kinderarbeid
Kinderarbeid zoals gedefinieerd in de IAO- en VN-verdragen is
niet toegestaan. Ten minste de volgende verdragen zijn van
toepassing:
 IAO C138 Minimumleeftijd;
 IAO C182 Ergste vormen van kinderarbeid.
3. Geen discriminatie
Canon onderschrijft beginselen dat er niet mag worden
gediscrimineerd op basis van etniciteit, geslacht, religie, sociale
achtergrond, arbeidsongeschiktheid, politieke opvattingen of
seksuele geaardheid en stimuleert Leverancier dezelfde principes
te hanteren. Ten minste de volgende verdragen zijn van
toepassing:
 IAO C111 Discriminatie;
 IAO C159 Revalidatie en tewerkstelling (gehandicapte
personen);
 IAO C169 Inheemse en in stamverband levende volken.
4. Eerlijke beloning
Leverancier verstrekt aan iedere werknemer2 ten minste het
minimumloon of, indien dat hoger is, het in de sector gebruikelijke
loon in het land van feitelijke tewerkstelling, een duidelijke,
schriftelijke loonspecificatie per betaalperiode, en brengt geen
bedragen in mindering op het loon bij wijze van strafmaatregel.
Het aantal arbeidsuren per week mag de wettelijke grenzen niet
overschrijden. Het loon zal rechtstreeks, op tijd en volledig aan de
werknemer worden uitbetaald. Het laagste acceptabele
salarisniveau is het minimumloon op grond van het nationale
recht. Ten minste de volgende verdragen zijn van toepassing:
 IAO C100 Gelijke beloning van mannen en vrouwen;
 IAO C106 Wekelijkse rustdag;
 IAO C131 Bepaling van het minimumloon.
5. Arbeidsuren/Overuren.
Leverancier zal rekening houden met het wettelijk verplichte
aantal arbeidsuren. Hij zal werknemers slechts vragen over te
werken als iedere werknemer daarvoor volledig wordt
gecompenseerd conform lokaal recht en hij zal elke werknemer
bij indiensttreding mededelen of hij uit hoofde van zijn
arbeidsovereenkomst verplicht is overuren te werken. Ten minste
de volgende aanbevelingen zijn van toepassing:
 IAO R116: Arbeidsuren.

1

6. Secundaire arbeidsvoorwaarden
Leverancier verstrekt aan elke werknemer alle wettelijk verplichte
uitkeringen. Secundaire arbeidsvoorwaarden variëren per land,
en kunnen bestaan uit: maaltijden of maaltijdvergoedingen;
vervoer of vervoervergoedingen; overige contante
verstrekkingen; gezondheidszorg; kinderopvang; nood-,
zwangerschaps- of ziekteverlof; vakantie, verlof om reden van
religie, overlijden of vakantie; en premies voor sociale zekerheid
en overige verzekeringen, waaronder leven, gezondheid en
arbeiderscompensatie. Ten minste de volgende verdragen zijn
van toepassing:
 IAO C102 Sociale zekerheid (minimumnormen);
 IAO C118 Gelijkheid sociale zekerheidsuitkeringen;
 IAO C121 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;
 IAO C183 Moederschapsbescherming.
7. Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling
In landen waar de vrijheid van vereniging beperkt of in
ontwikkeling is, zal Leverancier ervoor zorgen dat werknemers
met de directie in overleg kunnen treden over salarissen en
arbeidsomstandigheden zonder dat dit negatieve gevolgen
heeft. Ten minste de volgende verdragen zijn van toepassing:
 IAO C87 Vrijheid van vereniging;
 IAO C98 Recht op organisatie en collectieve onderhandeling
8. Arbeidsgezondheid en -veiligheid
Leverancier zal zijn werknemers een veilige werkomgeving
bieden die voldoet aan internationale standaarden en alle
toepasselijke regelgeving op het gebied van veiligheid,
gezondheid en het milieu.
Leverancier zal de juiste controlesystemen, veilige
werkprocedures, opleidingen en de nodige technische
beschermende maatregelen en apparatuur ter vermindering van
de gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkvloer gratis ter
beschikking stellen. Alle werknemers zullen de juiste
veiligheidsapparatuur tot hun beschikking hebben en gebruiken.
Alle activiteiten van Leverancier die negatieve gevolgen kunnen
hebben voor de gezondheid van mens of milieu zullen op
passende wijze worden beheerd, gemeten, gecontroleerd en
behandeld voordat enige stof in het milieu wordt geloosd.
Leverancier zorgt ervoor dat hij over systemen beschikt ter
voorkoming of vermindering van het per ongeluk lozen of
vrijkomen van schadelijke stoffen. Ten minste de volgende
verdragen of aanbevelingen zijn van toepassing:
 IAO C155 Veiligheid en gezondheid op het werk
 IAO R164 Veiligheid en gezondheid op het werk
9. Milieu
Leverancier streeft naar beperking van het verbruik van energie
en middelen alsmede van afval en uitstoot in de atmosfeer,
bodem en water. Chemicaliën zullen worden behandeld op een
manier die veilig is voor mens en milieu.
Leverancier beschikt over systemen die zorgen voor de veilige
behandeling, verplaatsing, opslag, recycling, hergebruik van
materialen of beheer van afval, luchtemissies en lozingen van
afvalwater.
Van Leverancier wordt verwacht dat hij zuinig omgaat met
natuurlijke bronnen (zoals water, energiebronnen, grondstoffen).
Negatieve gevolgen voor het milieu en klimaat dienen, voor
zover mogelijk bij de bron of door aanpassing van de
handelswijze, tot een minimum te worden beperkt. Men denke
hierbij aan verandering van gebruikte materialen, behoud van
bronnen, recycling en hergebruik.
Leverancier zal, waar van toepassing, de groene inkoopbenadering van Canon en de bijbehorende vragenformulieren
en controles naleven en deze benadering in zijn eigen
toeleveringsketen doorvoeren.
Nadere informatie over deze benadering vindt u op
http://www.canon.com/procurement/green.html
10. Good governance
Canon hanteert een zero-tolerancebeleid inzake omkoping en
corruptie en verwacht hetzelfde van haar leveranciers. Dit geldt
voor alle zakelijke handelingen en alle transacties in de landen
waar Leverancier of diens dochterondernemingen en zakelijke
partners actief zijn.

Bestaande uit de Universal Declaration of Human Rights
(aangenomen in 1948), de International Covenant on Civil and Political Rights (1966) met zijn twee Optionele Protocollen en de International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (1966).
2 Een werknemer is een ieder die loon verdient, met inbegrip van een werknemer, een tijdelijk tewerkgestelde persoon, een aannemer of een freelancer.

Canon verwacht van Leverancier dat hij de geconsolideerde
code voor reclames, communicatie en marketingpraktijken
(Internationale Kamer van Koophandel) naleeft en dat hij
uitsluitend op eerlijke, ethische en verantwoorde wijze adverteert.
Leverancier zal billijke, eerlijke en transparante zaken bevorderen
en goede praktijken hanteren, zoals een klokkenluidersbeleid en
zijn eigen bedrijfsbeleid inzake governance.
11. Managementsystemen en -documentatie.
Leverancier garandeert dat hij managementsystemen heeft
doorgevoerd om de naleving van alle toepasselijke wetgeving
mogelijk te maken en voortdurende verbetering van zijn
activiteiten te bevorderen, met inbegrip van de in deze Code
vermelde kwesties. Dit betreft onder andere het doorgeven van
de criteria aan hun toeleveringsketen, de implementatie van
mechanismen voor het vaststellen, bepalen en beheren van
risico's op alle gebieden die in deze Code en wettelijke vereisten
worden behandeld.
Leverancier zal alle documentatie bewaren waarmee hij kan
aantonen dat hij achter de beginselen en waardes in deze Code
staat en deze naleeft. Hij gaat er voorts mee akkoord dat deze
documenten aan Canon of de door Canon aangewezen
accountant ter inzage worden verstrekt en stemt ermee in zich te
onderwerpen aan alle verplichte onderzoeken, controles en
inspecties door Canon of de bevoegde autoriteiten.
12. Opleiding en competentie
Leverancier garandeert dat passende opleiding wordt verzorgd
of vastgesteld zodat managers en werknemers een passend
niveau aan kennis van en inzicht in de Code verkrijgen.
1 maart 2013.
De Gedragscode Leveranciers van Canon is ook afzonderlijk te
raadplegen op
http://www.canon.nl/about_us/gpc/
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