ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
De onderhavige Algemene Voorwaarden (de “AV”) hebben betrekking op de levering van goederen en diensten aan Luxottica Belgium NV (hierna “LUXOTTICA” genoemd) en zijn van toepassing in aanvulling op
alle in elke bestelling van LUXOTTICA aan de Leverancier (een “Bestelling”) en in alle overeenkomsten tussen LUXOTTICA en de Leverancier (een “Overeenkomst”) vermelde voorwaarden, voor zover ze niet
strijdig zijn met de in dergelijke Bestellingen en/of Overeenkomsten vermelde voorwaarden. Naast alle schriftelijk door LUXOTTICA aanvaarde bijzondere voorwaarden (bij voorbeeld door de Leverancier
opgemaakte aankoopvoorwaarden/leveringsvoorwaarden), vormen deze AV de enige voorwaarden waaronder LUXOTTICA met de Leverancier zaken wenst te doen. Elke Bestelling zal worden beschouwd als een
aanbod door LUXOTTICA om onder de onderhavige AV goederen en/of diensten te kopen. Door de Bestelling uit te voeren stemt de Leverancier volledig in met een dergelijk aanbod onder de onderhavige AV. De
aanvaarding van goederen en diensten of de betaling van dergelijke goederen en diensten door LUXOTTICA vormt geen impliciete aanvaarding van om het even welke voorwaarde die afwijkt van de onderhavige
AV. Alle voorwaarden van de Leverancier worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Door de Bestelling uit te voeren stemt de Leverancier volledig in met de onderhavige Algemene Voorwaarden en met alle in de
Bestelling vermelde bijzondere voorwaarden.
Hoofdstuk 1
A) - LEVERING VAN GOEDEREN EN PRODUCTEN
1A.1 De leveringsprijzen zijn vaste prijzen voor de volledige duur van de Bestelling.
1A.2. De Leverancier:
a) zal op eigen verantwoordelijkheid en kosten de bestelde goederen en producten overeenkomstig de in de Bestelling en/of de Overeenkomst vermelde tijdstippen en locaties leveren;
b) zal op eigen verantwoordelijkheid en kosten en overeenkomstig alle toepasselijke wetten voor het verpakken, het inladen, het transport, de levering en het uitladen van de bestelde goederen en producten
zorgen en alle restmaterialen (als afval) verwijderen;
c) zal de goederen en producten voorzien van de vereiste goederenvervoersdocumenten (of andere geldige documenten overeenkomstig de toepasselijke wetten) waarop in detail de gegevens van het
nummer op de Bestelling, de productbeschrijving, de LUXOTTICA-productcodes en de hoeveelheid en eenheidsmaat voor de geleverde goederen/producten staan vermeld;
d) garandeert dat de geleverde producten geen gebreken en defecten vertonen en volledig voldoen aan de door LUXOTTICA meegedeelde vereisten (deze vereisten kunnen betrekking hebben op technische
specificaties, kwaliteitsvereisten en leverings- en verpakkingsspecificaties) en alle toepasselijke Nederlands en EU-wetten en -reglementen. Alle goederen of producten die defect of niet-conform de
toepasselijke wetten of de overeengekomen voorwaarden zijn, zullen door LUXOTTICA worden geweigerd en ter beschikking van de Leverancier worden gesteld;
e) garandeert dat indien de Leverancier op welk moment ook kennis neemt van een bepaald incident, voorval of vaststelling dat (die) op welke wijze ook relevant is voor de veilige werking van de goederen en
producten of (een) reden(en) heeft om aan te nemen dat de goederen en producten een defect vertonen waardoor het gebruik ervan niet meer veilig is, de Leverancier onverwijld LUXOTTICA schriftelijk
hiervan op de hoogte zal brengen;
f) garandeert de onmiddellijke en kosteloze herstelling of vervanging van alle goederen of producten die defect zijn of niet beantwoorden aan de technische specificaties van LUXOTTICA of toepasselijke
wetten. Onder dergelijke omstandigheden en onverminderd het recht van LUXOTTICA om een vergoeding voor verdere schade te eisen, zal de Leverancier alle kosten op zich nemen voor het
demonteren, monteren en vaststellen van dergelijk defect of dergelijke niet-conformiteit, evenals alle transportkosten.
1A.3. De goederen en producten zullen overeenkomstig de DDP Incoterms 2010 aan de zoals in de Bestelling en/of de Overeenkomst vermelde hoofdzetel/vestigingen van LUXOTTICA worden geleverd, tenzij
anders vermeld op de Bestellingen en/of in de Overeenkomsten. De overhandiging van goederen aan de transportonderneming of de expediteur ontslaat de Leverancier niet van haar leveringsverplichtingen.
1A.4. De Leverancier erkent dat de Bestelling en/of de Overeenkomst een bepaling kan inhouden met betrekking tot een schadevergoeding omwille van verlies, uitgaven of kosten die door LUXOTTICA worden
geleden ten gevolge van een laattijdige levering, een niet-conformiteit van de geleverde goederen/producten, enz., tenzij in gevallen van overmacht. De Leverancier erkent dat de op om het even welke Bestelling
en/of Overeenkomst vermelde leveringstijd een verplichte termijn vormt en dat LUXOTTICA verlies, uitgaven of kosten kan lijden indien (een) dergelijke leveringstijd(en) niet wordt (worden) nageleefd. Indien een
levering van goederen/producten over een tijdspanne van 15 (vijftien) opeenvolgende dagen niet of gedeeltelijk laattijdig plaatsvindt, uitgezonderd in gevallen van overmacht, heeft LUXOTTICA overeenkomstig Art.
1610 van het Burgerlijk Wetboek het recht de Bestelling te annuleren en/of de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te eisen of om het even welke andere voor
LUXOTTICA beschikbare wettelijke middelen in te roepen (art. 1611 van het Burgerlijk Wetboek). LUXOTTICA kan tegenover de Leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor of met betrekking tot de
beëindiging van de Bestelling en/of de Overeenkomst overeenkomstig deze bepaling.
1A.5. Op om het even welk moment vóór de aanvaarding van de levering van goederen en producten heeft LUXOTTICA het recht om de goederen en producten te inspecteren en testen. Indien de resultaten van
een dergelijke inspectie of test LUXOTTICA redelijkerwijs van oordeel laten zijn dat de goederen en producten niet-conform of vermoedelijk niet-conform de Bestelling en/of de Overeenkomst zijn, zal LUXOTTICA
de Leverancier hiervan op de hoogte brengen en zal de Leverancier onmiddellijk alle maatregelen treffen om de conformiteit te garanderen, waarbij LUXOTTICA bovendien het recht zal hebben om verdere tests en
inspecties te eisen. De Leverancier stemt ermee in de geleverde goederen of producten binnen de door LUXOTTICA bepaalde en door de Leverancier aanvaarde tijdsbestekken te vervangen en/of te herstellen.
Ongeacht alle dergelijke inspecties of tests blijft de Leverancier volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de goederen en producten conform de Bestelling en/of de Overeenkomst zijn en zullen alle
dergelijke inspecties of tests geen afbreuk doen aan of op een andere manier een invloed hebben op de verplichtingen van de Leverancier onder de onderhavige AV of alle toepasselijke wetten. Bovendien zal
LUXOTTICA het recht hebben om een vergoeding voor schade omwille van een laattijdige levering of geen levering te eisen.
1A.6 Onverminderd het recht van LUXOTTICA om de goederen en producten te weigeren, gaat de eigendom van de goederen en producten bij de levering op LUXOTTICA over.
1A.7. Indien er een teveel aan goederen en producten aan LUXOTTICA wordt geleverd zonder dat dit voorafgaand met de Leverancier in een Bestelling en/of Overeenkomst of op een ander schriftelijke wijze is
overeengekomen, is LUXOTTICA niet verplicht te betalen voor het teveel geleverde en is en blijft het teveel geleverde op risico van de Leverancier en kan het op kosten van de Leverancier worden teruggezonden,
waarbij LUXOTTICA altijd eenzijdig het recht heeft om de teveel geleverde goederen tegen de in de toepasselijke Bestelling vermelde leveringsprijs te kopen.
B) - LEVERING VAN DIENSTEN
1B.1. De leveringsprijzen zijn vaste prijzen voor de volledige duur van de Bestelling.
1B.2. De Leverancier stemt ermee in de in de Bestelling vermelde diensten volledig zelfstandig uit te voeren en zal instaan voor alle daarmee verbonden kosten en risico’s, met inbegrip van de kosten met
betrekking tot de middelen en de organisatie die voor de uitvoering van dergelijke diensten zijn vereist. De Leverancier stemt ermee in de diensten met een redelijkerwijs vereiste mate van knowhow, zorg en
toewijding overeenkomstig de Bestelling en/of de Overeenkomst en alle toepasselijke wetten uit te voeren.
1B.3. De Leverancier erkent dat de Bestelling en/of de Overeenkomst een bepaling kan (kunnen) omvatten met betrekking tot een schadeclaim omwille van verlies, uitgaven of kosten die door LUXOTTICA worden
geleden ten gevolge van een laattijdige uitvoering van de diensten en/of een niet-conformiteit van de diensten, enz., behalve in gevallen van overmacht. De Leverancier erkent dat de in de Bestelling en/of de
Overeenkomst vermelde leveringstijd een verplichte termijn vormt en dat LUXOTTICA verlies, uitgaven of kosten kan lijden indien (een) dergelijke leveringstijd(en) niet wordt (worden) nageleefd. Indien een levering
van diensten over een tijdspanne van 15 (vijftien) opeenvolgende dagen niet of gedeeltelijk laattijdig plaatsvindt, uitgezonderd in gevallen van overmacht, heeft LUXOTTICA overeenkomstig Art. 1610 van het
Burgerlijk Wetboek het recht de Bestelling te annuleren en/of de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te eisen of om het even welke andere voor LUXOTTICA
beschikbare wettelijke middelen in te roepen. LUXOTTICA is tegenover de Leverancier niet aansprakelijk voor of met betrekking tot de beëindiging van de Bestelling en/of de Overeenkomst overeenkomstig deze
bepaling.
Hoofdstuk 2 - BETALINGSVOORWAARDEN
De Leverancier erkent dat :
a) facturen pas na de aanvaarding van de levering door LUXOTTICA door de Leverancier mogen worden opgemaakt;
b) facturen het Bestelnummer en in het geval van de levering van goederen en producten de gedetailleerde gegevens van de vervoersdocumenten, de toepasselijke LUXOTTICA-codes, de hoeveelheid en de
eenheid van maat/prijs/munt dienen te vermelden en dienen te worden opgemaakt overeenkomstig het schema dat vooraf met LUXOTTICA kan worden overeengekomen;
c) bij om het even welk verschil tussen de Bestellingen en de factuurgegevens de Leverancier de facturen zal corrigeren op basis van de Bestellingen waarop ze betrekking hebben en daarbij de gepaste
correctieve documenten zal opmaken. Creditnota’s en/of debetnota’s dienen een verwijzing naar de originele factuur, met inbegrip van de factuurdatum en het factuurnummer, het
vervoersdocumentnummer, het Bestelnummer, de toepasselijke LUXOTTICA-codes en de eenheid van maat, prijs en munt te omvatten.
2.2 De Leverancier erkent en stemt in met een betalingstermijn van 120 dagen vanaf de laatste dag van de maand waarin de betreffende factuur is opgemaakt, tenzij anders vermeld op de Bestelling en/of de
Overeenkomst. LUXOTTICA zal de betalingen via elektronische overschrijving op de overeenkomstig Art. 2.4 aan LUXOTTICA vermelde bankrekening uitvoeren.
2.3 Bij een verzoek tot schadevergoeding overeenkomstig de onderhavige AV zal LUXOTTICA een factuur/debetnota opmaken en zal de Leverancier de betaling binnen 60 dagen vanaf de datum van opmaak
van de factuur/debetnota uitvoeren.
2.4 De Leverancier stemt ermee in met het oog op betalingen de gegevens van één enkele bankrekening aan LUXOTTICA te bezorgen, met duidelijke vermelding van de IBAN-code van de betreffende rekening.
De gegevens van de bankrekening dienen tijdens de volledige duur van de Bestelling en/of de Overeenkomst geldig te blijven. Bij een wijziging van bankrekening stemt de Leverancier ermee in alle nieuwe
gegevens ten minste 60 (zestig) dagen vóór de betalingstermijn aan LUXOTTICA mee te delen.
2.1

Hoofdstuk 3 - TOEGELATEN DERDE-PARTIJ-LEVERANCIERS - VERBOD VAN OVERDRACHT
3.1 De Leverancier zal de gedeeltelijke of volledige productie en/of levering van de goederen of diensten niet aan een derde partij overdragen, tenzij LUXOTTICA hiervoor voorafgaand een schriftelijke toelating
verstrekt. Indien de Leverancier haar verplichtingen met betrekking tot de levering van goederen of diensten overeenkomstig dit Art. 3.1 aan behoorlijk door LUXOTTICA toegelaten derde-partij-leveranciers
overdraagt (hierna de “Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers” genoemd), ontslaat deze overdracht de Leverancier niet van haar verplichtingen tegenover LUXOTTICA in het kader van deze AV en/of de Bestelling
en/of de Overeenkomsten.

Om de voorafgaande schriftelijke toestemming van LUXOTTICA te verkrijgen, dient de Leverancier schriftelijk LUXOTTICA de naam en het adres van de hoofdzetel van de Derde-Partij-Leverancier mee te delen,
evenals de gegevens van de productiesite, de activiteiten die aan de betreffende Derde-Partij-Leverancier kunnen worden toegewezen en alle andere informatie die LUXOTTICA nuttig of noodzakelijk kan achten.
Voor elke Levering die aan Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers wordt toegewezen, stemt de Leverancier ermee in ervoor te zorgen dat ook de Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers de levering conform de door
LUXOTTICA bepaalde voorwaarden en overeenkomstig de onderhavige AV, en in het bijzonder Hoofdstuk 6 - Intellectuele Eigendomsrechten, zullen uitvoeren.
Indien een Toegelaten Derde-Partij-Leverancier één of meer van de uitdrukkelijk in het kader van de onderhavige AV en/of de Bestelling en/of de Overeenkomst verboden handelingen zou stellen, zal de
Leverancier op verzoek van LUXOTTICA elke samenwerking met deze Toegelaten Derde-Partij-Leverancier stopzetten en elke overeenkomst met deze Toegelaten Derde-Partij-Leverancier met betrekking tot
leveringen aan LUXOTTICA beëindigen, waarbij LUXOTTICA onmiddellijk alle handelingen met betrekking tot de toegewezen leveringen zal stopzetten.
3.2 In het kader van Art. 3.1 is het de Leverancier overigens uitdrukkelijk verboden Bestellingen en/of Overeenkomsten en door LUXOTTICA toegestane kredieten over te dragen of incassomachtigingen aan om
het even welke derde partij toe te wijzen.
Hoofdstuk 4 - BEËINDIGING - ONTBINDING - OVERMACHT
4.1 De Leverancier erkent dat de uitvoering van bepaalde verplichtingen in het kader van de Bestellingen en/of de Overeenkomsten een verplichting vormt en dat LUXOTTICA het recht heeft om, naast het recht
om een schadevergoeding te eisen of andere voor LUXOTTICA beschikbare wettelijke middelen in te roepen, dergelijke Bestellingen en/of Overeenkomsten overeenkomstig Art. 1184 van het Burgerlijk Wetboek in
de volgende omstandigheden te beëindigen :
a) vertraging bij de levering, behalve in gevallen van overmacht, over een tijdspanne van 15 (vijftien) opeenvolgende dagen, zoals bepaald in Art. 1A.4 en 1B.3 van de onderhavige AV;
b) de Leverancier voldoet niet aan zijn in de artikelen 1A.2, 1B.2, 3, 5 en 6 van de onderhavige AV bepaalde verplichtingen;
c) overdracht van de onderneming van de Leverancier of een filiaal van de onderneming dat betrokken is bij de in het kader van de onderhavige voorwaarden uitgevoerde levering van de goederen en
diensten; wijziging van de ondernemingsstructuur van de Leverancier, waarbij ook de controlestructuur van de onderneming wijzigt; of
d) de Leverancier is verwikkeld in vereffeningsprocedures, met inbegrip van een vrijwillige vereffening, er is een gerechtelijke vordering ingesteld of de Leverancier is verwikkeld in een WCO-procedure
(gerechtelijk concordaat), met inbegrip van buitengerechtelijke schikkingen, of in andere procedures m.b.t. een onvermogen tot betaling.
4.2 De Leverancier erkent dat LUXOTTICA bijkomende rechten kan hebben om de Bestellingen en/of Overeenkomsten te beëindigen.
4.3 Geen enkele Partij zal op welke wijze ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de niet-uitvoering of laattijdige uitvoering van haar verplichtingen in het kader van om het even welke Bestelling en/of
Overeenkomst die het gevolg is van oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft (dergelijke oorzaken omvatten onder andere, zonder daartoe beperkt te zijn, natuurgeweld, oorlog, stakingen, lock-out,
rellen, handelsgeschillen, werkverstoringen en storm) (“Overmacht”), op voorwaarde dat bij een dergelijke overmacht de door overmacht getroffen Partij de andere Partij onverwijld op de hoogte zal brengen, in elk
geval schriftelijk binnen achtenveertig (48) uur na het ontstaan van dergelijke overmacht, waarbij zij informatie verstrekt met betrekking tot de omstandigheden van de overmacht, de mogelijke duur en gevolgen van
deze omstandigheden en de mogelijke duur en gevolgen van de vertraging die een dergelijke overmacht bij de uitvoering van de Bestelling en/of Overeenkomst zal of vermoedelijk zal veroorzaken.
Hoofdstuk 5 - GEDRAGSPRINCIPES - PERSONEEL - PRIVACY
Bij de uitvoering van de Bestellingen en/of Overeenkomsten stemt de Leverancier ermee in dat de Leverancier en, overeenkomstig Art. 1384 van het Burgerlijk Wetboek, haar werknemers, agenten en
adviseurs, medewerkers en alle Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers de ethische richtlijnen en gedragsprincipes zal naleven zoals die door LUXOTTICA in haar Ethische Code (zoals door LUXOTTICA op
haar website gepubliceerd : http://www.luxottica.com/en/our-way/our-way-doing-business/code-ethics) zijn opgenomen en verklaart de Leverancier deze Ethische Code, die een integraal en essentieel
onderdeel van dit document vormt, te hebben gelezen en begrepen.
5.2 De Leverancier verklaart en garandeert dat de Leverancier en Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers niet in de volgende situaties verkeren :
a)
lopende procedures m.b.t. onvermogen tot betaling;
b)
geen protestdocumenten of andere vorderingen die een nadelige invloed hebben op de betrouwbaarheid en integriteit van de Leverancier en/of haar onderaannemers en/of hun respectievelijke
partners en wettelijke vertegenwoordigers/bestuurders; of
c)
hoge administratieve boetes, o.a. boetes voor de overtreding van toepasselijke wetten met betrekking tot milieubescherming, gezondheid en veiligheid.
In geval van een niet-conformiteit met de vereisten van Hoofdstuk 5 of desbetreffende valse verklaringen, heeft LUXOTTICA het recht om het even welke Bestelling en/of Overeenkomst overeenkomstig Art. 1184
van het Burgerlijk Wetboek te beëindigen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te eisen of om het even welke andere voor LUXOTTICA beschikbare wettelijke middelen in te roepen.
5.3 De Leverancier stemt ermee in om, indien door de toepasselijke wetten vereist, bindende nationale collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven en te voldoen aan alle toepasselijke wetten en reglementen
met betrekking tot sociale verzekeringen, fiscale verzekeringen, sociale zekerheidsbijdragen, salarissen en vergoedingen, uitkeringen, sociale zekerheid en gezondheids- en ongevallenverzekeringen. De
Leverancier stemt er tevens mee in alle door toepasselijke wetten vereiste sociale bijdragen of andere lasten, waaronder belastingen en fiscale taksen, met betrekking tot de tewerkstelling van werknemers,
arbeidsovereenkomsten, sociale bijstand en sociale zekerheid te betalen en regelmatig en stipt alle door toepasselijke wetten vereiste vergoedingen aan haar werknemers te betalen. De Leverancier stemt er
overeenkomstig en krachtens Art. 1384 van het Burgerlijk Wetboek mee in dat ze de voormelde contractuele en wettelijke verplichtingen eveneens door haar eventuele Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers zal
doen naleven.
De Leverancier garandeert derhalve dat haar werknemers en haar eventuele Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers geen vorderingen tegen LUXOTTICA zullen instellen met betrekking tot om het even welke
handelingen die krachtens de toepasselijke arbeidswetgeving bij de uitvoering van de Bestellingen en/of Overeenkomsten worden gesteld. De Leverancier zal LUXOTTICA op haar verzoek en zonder betwisting
schadeloos stellen voor alle bedragen die LUXOTTICA krachtens de toepasselijke arbeidswetgeving om welke reden ook aan de voormelde werknemers zou dienen te betalen, met inbegrip van wettelijke en
juridische kosten en uitgaven.
5.4 De partijen erkennen dat de gegevens die in het kader van deze AV en de Bestellingen/Overeenkomsten worden verzameld, vastgelegd en geregistreerd zowel manueel als geautomatiseerd door LUXOTTICA
via behoorlijk gemachtigde personen zullen worden verwerkt ten einde haar wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen nakomen en commerciële relaties te kunnen beheren, waarbij LUXOTTICA de
bepalingen van de Privacywetgeving zal naleven, en de Leverancier verklaart indien nodig haar toestemming te verlenen voor het verwerken en meedelen van haar gegevens. De verzamelde en verwerkte
gegevens kunnen zonder beperking van grondgebied en uitsluitend in het kader van de uitvoering van de doelstellingen van onderhavig document aan derde partijen worden meegedeeld. De Leverancier kan haar
rechten krachtens de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 1993) laten gelden en in het bijzonder het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van haar gegevens en/of de annulering, aanpassing,
update, rechtzetting en wijziging van dergelijke gegevens te vorderen, waarbij dergelijke verzoeken aan de voor de gegevens verantwoordelijke persoon (Data Controller) dienen te worden gericht. De voor
dergelijke gegevens verantwoordelijke is LUXOTTICA (zoals hierboven gedefinieerd), die eveneens de begunstigde is van de levering van goederen en producten waar de Bestellingen en/of Overeenkomsten
betrekking op hebben.
5.1

Hoofdstuk 6 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN - VERTROUWELIJKHEID
6.1 De merken waarvan LUXOTTICA en/of Luxottica Group S.p.A. eigenaar is of die onder licentie aan LUXOTTICA en/of aan Luxottica Group S.p.A. zijn toegekend (de “Merken”) zijn en blijven uitsluitend
eigendom en licentiemateriaal van LUXOTTICA en/of Luxottica Group S.p.A. en mogen op geen enkele wijze aan om het even welke derde partij worden overgedragen, worden gewijzigd of worden gebruikt voor
andere doeleinden dan deze die uitdrukkelijk in de Bestellingen en/of Overeenkomsten staan bepaald.
6.2 De Leverancier stemt ermee in de Merken op de schriftelijk door LUXOTTICA gedefinieerde wijze en uitsluitend voor de conforme uitvoering van de Bestellingen/Overeenkomsten te gebruiken en stemt
ermee in dat :
a)
de Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers de Merken enkel na een schriftelijke toelating door LUXOTTICA mogen aanbrengen;
b)
de Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers producten waarop de Merken vermeld staan niet aan derde partijen, uitgezonderd aan de Leverancier en LUXOTTICA, mogen overdragen of onder geen
enkele omstandigheden aan hen mogen leveren of verkopen; en
c)
de Leverancier volledig aansprakelijk blijft voor het gebruik van de Merken door de Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers.
6.3 De Leverancier garandeert dat de aan LUXOTTICA geleverde goederen en diensten op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rechten van om het even welke derde partij.
Indien de Leverancier bij de uitvoering van de Bestellingen en/of Overeenkomsten wenst gebruik te maken van de uitrusting, technische oplossingen of om het even welk ander materiaal waarop intellectuele
eigendomsrechten van om het even welke derde partij rusten, zal de Leverancier, na er voorafgaand LUXOTTICA van op de hoogte te hebben gebracht, de rechten verwerven om dergelijke intellectuele eigendom
te gebruiken en geen bijkomende kosten voor dergelijk gebruik in rekening brengen.
De Leverancier zal LUXOTTICA schadeloos stellen voor alle schade en kosten of uitgaven, met inbegrip van mogelijke wettelijke en juridische uitgaven en kosten, die kunnen ontstaan bij om het even welke
vordering of gerechtelijke procedure die om welke reden ook tegen LUXOTTICA wordt ingesteld, wanneer een dergelijke vordering of gerechtelijke procedure betrekking heeft op de overtreding door de Leverancier
van intellectuele eigendomsrechten van derde partijen.
6.4 De Leverancier erkent dat de van LUXOTTICA ontvangen informatie en materialen (met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, tekeningen, monsters, technische specificaties en gegevens, enz.)
uitsluitend aan LUXOTTICA toebehoren en als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd. De Leverancier mag bijgevolg geen enkel recht op dergelijke informatie of dergelijk materiaal laten gelden.
De Leverancier zal ervoor zorgen en zal, overeenkomstig Art. 1384 van het Burgerlijk Wetboek, ervoor laten zorgen dat haar directeurs, werknemers, Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers, agenten en adviseurs,
en/of medewerkers bij haar werkzaamheden, in welke functie of hoedanigheid ook, de voormelde informatie en materialen uitsluitend voor de conforme uitvoering van de Bestellingen en/of Overeenkomsten
gebruiken en dergelijke informatie en materialen als vertrouwelijk behandelen en bewaren, waarbij dergelijke informatie en materialen niet aan om het even welke derde partij worden openbaar gemaakt, en
dergelijke informatie en materialen op verzoek van LUXOTTICA en bij afloop of beëindiging van om het even welke Bestelling en/of Overeenkomst aan LUXOTTICA terugbezorgen (of ze vernietigen, indien
LUXOTTICA hen daartoe verzoekt).
6.5 De Leverancier zal er zelf voor zorgen en (indien toepasselijk) ervoor laten zorgen dat haar directeurs, werknemers, Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers, agenten en adviseurs, en/of medewerkers bij haar
werkzaamheden, in welke functie of hoedanigheid ook, aan LUXOTTICA om het even welk intellectueel eigendomsrecht of recht op het gebruik en genot van intellectuele eigendom (uitgezonderd morele rechten)
toewijzen dat mogelijk rust op de goederen die bij de uitvoering van de Bestellingen en/of Overeenkomsten uitsluitend voor LUXOTTICA worden ontworpen, op maat gemaakt of ter beschikking worden gesteld.
6.6 Alle goederen (d.w.z. gietvormen, machines, enz.) die de eigendom van LUXOTTICA zijn en voor de uitvoering van de Bestellingen ter beschikking van de Leverancier worden gesteld, worden bij afloop van
de geldigheidsduur van de Bestelling/Overeenkomst aan LUXOTTICA terugbezorgd, tenzij door de Partijen anders overeengekomen. De Leverancier mag de door LUXOTTICA ter beschikking gestelde goederen
aan geen enkele derde partij overdragen, wijzigen of voor geen enkel ander doeleinde gebruiken en is verantwoordelijk voor het beheer, de veilige bewaring en het correcte gebruik van dergelijke goederen. In het
bijzonder stemt de Leverancier ermee in de voormelde goederen uiterst zorgzaam en voorzichtig te gebruiken. In geval van vernietiging, beschadiging of verlies door de Leverancier zal de Leverancier de voormelde
goederen op haar risico’s en kosten vervangen of herstellen of, indien een herstelling of vervanging onmogelijk is, zal de Leverancier de restwaarde van de goederen aan LUXOTTICA terugbetalen, waarbij een
dergelijke restwaarde wordt berekend op basis van de op dat moment geldende marktprijzen, en onverminderd het recht voor LUXOTTICA om een vergoeding te vorderen voor grotere schade of om het even welke

andere voor LUXOTTICA beschikbare wettelijke middelen in te roepen. De Leverancier is niet aansprakelijk tegenover LUXOTTICA voor schade die te wijten is aan normale slijtage van de materialen zoals die bij
een correcte behandeling en een correct gebruik van de materialen optreedt.
Alle kosten voor het verpakken, vervoeren, installeren, verwijderen en onderhouden van de door LUXOTTICA ter beschikking gestelde goederen of materialen zijn ten laste van de Leverancier. Na dergelijke
materialen te hebben geïnspecteerd en er zich van te hebben vergewist dat ze goed werken en voor het beoogde doel geschikt zijn - in de ruimste door de toepasselijke wetten toegelaten mate - vrijwaart de
Leverancier LUXOTTICA van om het even welke aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken die te wijten is aan het foutief gebruik van de goederen/materialen en stemt de Leverancier ermee in
LUXOTTICA voor dergelijke schade schadeloos te stellen.
6.7 De Leverancier erkent dat LUXOTTICA en Luxottica Group S.p.A. hebben recht heeft om het correcte gebruik van haar Merken, materialen, goederen, vertrouwelijke informatie en alle andere intellectuele
eigendomsrechten via inspecties op de vestigingen van de Leverancier en Toegelaten Derde-Partij-Leveranciers te controleren.
Hoofdstuk 7 - VERZEKERING
De Leverancier zal op haar eigen kosten gepaste en afdoende verzekeringspolissen afsluiten en verlengen die haar verplichtingen en aansprakelijkheden in het kader van de Bestellingen en/of Overeenkomsten
dekken.
Hoofdstuk 8 - TOEPASSELIJKE WETGEVING - BEVOEGDE RECHTBANKEN - TERRITORIALE BEVOEGDHEID
Op de onderhavige Algemene Voorwaarden is de Belgische wetgeving van toepassing. Voor alle geschillen die in het kader van deze Algemene Voorwaarden kunnen ontstaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van
Antwerpen, België, bevoegd.

