INKOOPVOORWAARDEN
1. 3M Belgium N.V. hierna te noemen '3M' - verstrekt aan leveranciers slechts opdrachten, orders en bestellingen met betrekking
tot het leveren van goederen en of het verrichten van diensten — hierna te vermelden als „orders' — tegen onderstaande
voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voorwaarden van leveranciers van 3M zijn daarom op de
overeenkomsten van 3M met de leveranciers met betrekking tot orders niet van toepassing, ook al zijn deze
verkoopsvoorwaarden van de leverancier aan 3M toegezonden of uit andere hoofde aan haar bekend.
2. Alleen schriftelijk verstrekte orders zijn voor 3M verbindend. Wijzigingen ten aanzien van orders en/of voorwaarden,
waaronder deze zijn verstrekt, zijn evenzeer alleen verbindend, wanneer zij schriftelijk door 3M zijn bevestigd.
3. Levering van goederen geschiedt DDP aangewezen 3M magazijn, zoals bepaald in de Incoterms 2000, tenzij anders is
overeengekomen.
4. De geleverde goederen worden enkel op het moment van aflevering eigendom van 3M. Gedurende de tijd, dat de eigendom
van de goederen bij de leverancier berust, draagt hij het risico ten aanzien van die goederen.
5. In geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd door de leverancier, heeft 3M het recht om zonder dat daartoe in
enige vorm ingebrekestelling is vereist, het betrokken order geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of van de leverancier
schadevergoeding te vragen.
6. Indien de geleverde goederen niet in overeenstemming zijn met de betrokken order en/of eventueel aan 3M verstrekte monsters,
heeft 3M het recht de goederen op kosten van de leverancier terug te zenden, onverminderd het recht om schadevergoeding te
vragen, ingeval van terugzending der geleverde goederen gaan zowel de eigendom als het risico ten aanzien daarvan op de
leverancier over op het moment van de terugzending.
7. De leverancier zal onder geen beding het recht hebben na aanvaarding van de order de overeengekomen prijs te verhogen,
tenzij anders vermeld op de order.
8. De leverancier staat in voor een zodanige verpakking van de te leveren goederen, dat deze bij een normale wijze van vervoer
onbeschadigd zullen toekomen. In alle gevallen zijn de kosten van verpakking voor rekening van de leverancier. Verpakking
waarvoor aan 3M statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt aan de leverancier teruggestuurd en dient voor dezelfde waarde te
worden gecrediteerd. Ingeval van beschadiging der goederen ten gevolge van een ondeugdelijke verpakking, komt die schade
voor rekening van de leverancier, onverminderd het hierboven onder art. 6. bepaalde.
9.1. Alle goederen en verpakkingsonderdelen verkocht door de leverancier aan 3M voor een bepaald order moeten voldoen aan
alle specificatie eisen en elke relevant wettelijke verplichting, in het bijzonder de milieu-, gezondheids- en
veiligheidsverplichtingen, geldig op het ogenblik, zelfs indien hier niet expliciet naar wordt verwezen in de specificaties.
9.2. Onverminderd paragraaf 9.1 moeten de geleverde goederen alsook de 3M producten waarin deze worden verwerkt en/of de
verpakking en verpakkingsonderdelen mogelijks voldoen aan wetten die beperkingen opleggen op vlak van productinhoud met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de Europese Directive 1907/2006 REACH, Directive 2002/95/EC, bekend als "RoHS" en
Directive 94/62/EC, Packaging Directive, en/of elke andere locale wet in een afzonderlijke lidstaat van de Europese Unie die de
RoHS en de Packaging Directive (“Substance Laws”) omzet. De leverancier garandeert dat de goederen geen enkele stof
bevatten verboden door dergelijke wetten en dat elke gereguleerde stof alsook stoffen die vallen onder REACH de relevante
toegestane concentraties niet overschrijden (“Restricted Values”) van toepassing op het ogenblik dat de goederen worden
geleverd.
9.3. De leverancier bezorgt aan 3M (i) voldoende documenten dat de goederen de toegelaten stofwaarden niet overschrijden, (ii)
een verklaring over de exacte concentratie van elke stof onderworpen aan deze beperkingen in alle goederen zodat 3M op haar
beurt kan bepalen of 3M goederen in combinatie met deze niet-3M goederen de toegelaten waarden niet overschrijden; (iii) en zal
het voorkomen van elke andere stof melden dat mogelijks dient te worden aangemeld bij overheidsinstanties, klanten en/of
recyclagebedrijven.
10. De leverancier, die bij een order van 3M enige vorm van tekeningen, stempels, modellen, matrijzen, e.d. heeft ontvangen c.q.
voor rekening van 3M heeft doen vervaardigen, zal deze tekeningen, stempels, modellen, matrijzen e.d. welke te allen tijde
eigendom van 3M blijven, niet aan derden ter inzage verstrekken of doen verstrekken.
11. De leverancier zal niet aan derden aanbieden of leveren dan wel doen aanbieden of leveren, produkten en/of materialen welke
volgens door 3M verstrekte tekeningen, stempels, modellen, matrijzen, e.d. zijn of worden vervaardigd.
12. De leverancier vrijwaart 3M voor alle gevolgen van door derden beweerde octrooi— of vergelijkbare inbreuken in verband
met door de leverancier geleverde goederen en/of diensten.
13. Op de tussen 3M en leverancier tot stand gekomen overeenkomsten alsmede op alle daaruit voortvloeiende geschillen is het
recht van toepassing van het land waarin de contracterende 3M vestiging is gelegen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
14. Indien zich geschillen als in het vorige lid bedoeld mochten voordoen, zal de bevoegde rechtbank van het land waarin de
contracterende 3M vestiging is gelegen bij uitsluiting bevoegd zijn daarvan kennis te nemen, behoudens het recht van 3M de
gewone competentieregels in acht te nemen.
15. Verzekering. in geval van het verrichten van diensten, zal de LEVERANCIER, op eigen kosten, instaan voor de volgende
verzekeringen en dit tot en met de beëindiging en de aanvaarding van de werken:
a) alle sociale verzekeringen verplicht gesteld door de wet;
b) een uitgebreide verzekering tegen :
- persoonlijke ongevallen met inbegrip van overlijden ten belope van minimaal 2.500.00 Euro per gebeurtenis.
- schadevergoeding voor schade aan eigendom inbegrepen deze van 3M, ten belope van 2.500.000 Euro per gebeurtenis.
c) Onbeperkte aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen en vrachtwagens, zoals door de wet bepaald.
3M zal in geen geval de aansprakelijkheid ten laste van de LEVERANCIER op zich nemen.

