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ALGEMEEN
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (de “Algemene Inkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle orders en orderbevestigingen van, en de koop van goederen (de
“Goederen”) en/of diensten (de “Diensten”) door AkzoNobel (“AkzoNobel”) van, en de (af)levering daarvan door, de leverancier (de “Leverancier”). Het tekenen of anderszins
(stilzwijgend) accepteren van documenten waarop andere voorwaarden van toepassing zijn houdt geen acceptatie door AkzoNobel van die voorwaarden in. In het geval
Leverancier en AkzoNobel een overkoepelend contract zijn aangegaan waarbij een bepaling in strijd is met een bepaling in een Inkoop Order of deze Inkoopvoorwaarden,
dan geldt de bepaling in het overkoepelend contract tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
KOOP EN (AF)LEVERING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN. Leverancier zal de Goederen verkopen, leveren en afleveren aan AkzoNobel en/of de Diensten verrichten in
overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Levering en aflevering vinden plaats op de dag en plaats van aflevering zoals bepaald in de
relevante Inkoop Order, op basis van “Delivery Duty Paid” (D.D.P.) of anders als in de ICC Incoterms 2020 of een latere Incoterms versie die geldt op het moment van het
verstrekken door AkzoNobel van de Inkoop Order. Tijdstip van aflevering is een contractuele verplichting.
Veranderingen in dag of plaats van aflevering zijn niet geldig tenzij AkzoNobel daarmee schriftelijk akkoord is gegaan. Bij te late of vertraagde aflevering heeft AkzoNobel
het recht om de Goederen en/of Diensten te weigeren en deze elders te kopen en op Leverancier alle daarmee gepaard gaande kosten, verliezen, schaden en uitgaven
voor AkzoNobel te verhalen. In geval van een tekort in het aantal van de afgeleverde Goederen, dan zal de aankoopprijs dienaangaande aangepast worden indien AkzoNobel
de aflevering accepteert. In geen geval zal van AkzoNobel vereist worden om te betalen voor een afgeleverd aantal Goederen of een kwaliteit van Diensten dat teveel
respectievelijk hoger is dan wat was besteld.
INKOOP ORDERS. Goederen en/of Diensten worden gekocht onder toepassing van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en relevante Inkoop Orders geplaatst door
AkzoNobel indien zij dat wenst (elk, een “Inkoop Order”). Ongeacht het aantal, is AkzoNobel niet verplicht om Goederen en Diensten te kopen of af te nemen in aantal
anders dan de aantallen die gemeld staan in de Inkoop Order(s). In elke Inkoop Order staat het aantal door AkzoNobel bestelde Goederen of Diensten, AkzoNobel’s
afleverlocatie(s) en de datum of data waarop AkzoNobel aflevering van de Goederen en/of Diensten op locaties wenst te hebben. Inkoop Orders kunnen ook, wanneer
AkzoNobel dat wenst, markeringsinstructies, verpakkingssoorten, verschepingsmethoden, route instructies of andere specifieke vereisten bevatten. Elke Inkoop Order wordt
geacht te zijn geaccepteerd door de Leverancier tenzij de Leverancier AkzoNobel binnen 24 uur schriftelijk bericht dat de Leverancier de Inkoop Order weigert. AkzoNobel
is gerechtigd een Inkoop Order te cancelen of te wijzigen door middel van een schriftelijke notificatie voordat de Goederen en/of Diensten zijn afgeleverd. Als het cancelen
of wijziging van een Inkoop Order niet voldoet aan deze Algemene Inkoopvoorwaarden, dan zal de Leverancier dat onmiddellijk aan AkzoNobel melden, bij gebreke waarvan
het cancelen of de wijzigingen zal zijn geacht te zijn geaccepteerd door de Leverancier.
PRIJS. Tenzij AkzoNobel en de Leverancier anders schriftelijk overeenkomen of vallen onder een overkoepelend contract, is de prijs van de Goederen en/of de Diensten
gespecificeerd in de Inkoop Order. De prijs is inclusief van toepassing zijnde BTW en/of andere in-, en verkoop gerelateerde belastingen. De Leverancier betaalt deze
belastingen of restitueert AkzoNobel wanneer deze de belastingen mocht hebben betaald. De Leverancier staat er voor in dat de prijzen die aan AkzoNobel berekend zijn
de laagste prijzen zijn. Ingeval de Leverancier Goederen en/of Diensten aanbiedt of verkoopt aan een derde partij gedurende de looptijd van de Inkoop Order tegen prijzen
die lager zijn dan aan AkzoNobel berekend, dan zal de Leverancier onmiddellijk die lagere prijzen aan AkzoNobel berekenen. Indien gedurende de looptijd van de Inkoop
Order een derde partij soortgelijke Goederen en/of Diensten aanbiedt tegen prijs die lager is dan aan AkzoNobel door de Leverancier berekend, dan zal op verzoek van
AkzoNobel de Leverancier die lagere prijs berekenen of AkzoNobel toestaan die goedkopere Goederen en Diensten van die derde te kopen waarbij het aantal Goederen en
Diensten in de Inkoop Order met het zelfde aantal wordt verminderd zonder enige aansprakelijkheid van AkzoNobel jegens de Leverancier.
Prijsverhogingen en kostencomponenten die niet uitdrukkelijk in de Inkoop Order zijn vermeld zijn niet van toepassing tenzij van te voren schriftelijk goedgekeurd door
AkzoNobel. De Leverancier verstrekt tijdig de facturen. Alle facturen van Leverancier dienen te voldoen aan AkzoNobel’s vereisten en zullen ten minste refereren aan de
relevante Inkoop Order. Tenzij anders gemeld op de Inkoop Order, worden onbetwiste bedragen in overeengekomen facturen betaald op uiterlijk de vierde werkdag van de
kalendermaand volgend op 90 dagen van de datum van de factuur. Facturen wordt niet eerder verstrekt dan de datum van aflevering van Goederen en/of Diensten op
AkzoNobel afleveringslocatie. AkzoNobel is gerechtigd te goeder trouw betwiste bedragen van facturen in te houden totdat partijen overeenkomst hebben bereikt over de
betwiste bedragen. Zulke inhoudingen worden geen niet-nakoming van een verbintenis te zijn noch zal daarover rente worden berekend. Ongeacht het voorgaande, betaalt
AkzoNobel het niet betwiste gedeelte tijdig.
RISICO VAN VERLIES; TITEL. Het risico van verlies van Goederen gaat over op AkzoNobel terstond na de aflevering op de afleveringslocatie genoemd in de Inkoop Order
met toepassing van de overeengekomen Incoterm. De titel van de Goederen en/of Diensten gaat over op AkzoNobel op het moment dat het risico van verlies overgaat op
AkzoNobel.
GEEN INBREUK GARANTIE. Leverancier garandeert dat de Goederen en/of Diensten, de aankoop daarvan en het typisch gebruik van de Goederen (en indien Leverancier
dat redelijkerwijze weet, het specifieke gebruik daarvan door AkzoNobel) op zichzelf of tezamen met andere materialen, geen inbreuk geeft op of aanleiding geeft tot inbreuk
op, enig patent, handelsmerk, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht.
GOEDEREN. Leverancier dient op AkzoNobel’s afleveringslocatie de Goederen (af) te leveren, die, ook gedurende de houdbaarheidstermijn (of als er geen
houdbaarheidstermijn is, een redelijke termijn na aflevering rekening houdend met de aard van de Goederen): (i) in overeenstemming zijn met de Specificaties; (ii) in
overeenstemming zijn met alle samples of beschrijvingen gegeven aan AkzoNobel (behalve als deze niet overeenstemmen met de Specificaties in welk geval de Specificaties
leidend zijn; (iii) vrij zijn van materiaal-, en productiedefecten; (iv) verkoopbaar zijn; en (v) voor zover Leveranciers weet heeft van AkzoNobel’s voorgenomen gebruik,
geschikt zijn voor dat gebruik. Leverancier dient tevens de Goederen goed verpakt en gelabeld af te leveren waarbij de volledige eigendom op tijdstip van aflevering overgaat
op AkzoNobel zonder dat die Goederen bezwaard zijn met rechten, waaronder zakelijke zekerheidsrechten. Deze verplichtingen blijven bestaan, ondanks inspectie, tests,
aflevering, of acceptatie of betaling door AkzoNobel van de Goederen.
DIENSTEN. Leverancier zal de Diensten verlenen op een niveau van vaardigheid, kundigheid en zorg dat kan worden verwacht van een professionele dienstverlener,
alsmede in overeenstemming met alle Specificaties en AkzoNobel’s regels, richtlijnen en gedragscodes die van toepassing zijn op de Leverancier.
De Leverancier dient personeel te gebruiken met vaardigheden, kunde en ervaring die nodig is om de Diensten te verlenen. AkzoNobel behoudt zich het recht voor om
personeel van Leverancier te weigeren voor de Diensten, dat – naar de redelijke mening van AkzoNobel – niet de juiste vaardigheden of kwalificaties heeft, of zich misdraagt
of een veiligheidsrisico of gevaar meebrengt dan wel onkundig of roekeloos is. Na melding door AkzoNobel zal Leverancier er onmiddellijk voor zorgen dat dit personeel niet
de Diensten verleent totdat AkzoNobel eventueel weer daarvoor akkoord geeft.
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VOLDOEN AAN WET-, EN REGELGEVING, RESPONSIBLE CARE®. Leverancier dient te voldoen aan alle toepasselijke wet-, en regelgeving en dient aan AkzoNobel
slechts Goederen af te leveren die, geproduceerd, verpakt, gelabeld en vervoerd voldoen aan toepasselijke wet-, en regelgeving en aan de vereisten van het Responsible
Care® Global Charter. Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande zin, dient de Leverancier zich te allen tijde te houden aan de AkzoNobel Business Partner Code of
Conduct zoals gepubliceerd op de datum van de Inkoop Order op www.akzonobel.com, alle toepasselijke wet-, en regelgeving waaronder die van kracht zullen zijn in de
toekomst en die relateren aan arbeid, veiligheid, milieu, mededinging, anti-corruptie, export regelgeving en sancties. Leverancier dient op eigen kosten te verkrijgen en te
behouden alle certificeringen, autorisaties, vergunningen en toelatingen om zaken te doen en zijn verplichtingen uit de Inkoop Order na te komen.
VOLDOEN AAN REACH NA BREXIT: Het is een absoluut vereiste dat alle afgeleverde Goederen aan AkzoNobel onder een Inkoop Order (i) voldoen aan de EU REACH
Verordening (EC 1907/2006), en waar Leverancier niet in een van de 27 EU Lidstaten produceert of importeur is, is hij verplicht om zeker te stellen dat alle afgeleverde
substanties worden geregistreerd door een andere partij in de betreffende leveringsketen in de EU, en (ii) voldoen aan de ontwerp UK-REACH regulations als bepaald in de
Draft Statutory Instrument 2019 No. 000 (thans genoemd REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019) mochten deze als wet-, of regelgeving van kracht zijn
of worden, of soortgelijke wet-, en regelgeving in het Verenigd Koninkrijk die van toepassing is op de Goederen, en de Leverancier zal er voor zorgdragen dat de substanties
in de Goederen zonder kosten voor AkzoNobel tijdig worden geregistreerd bij de betreffende Autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk zoals voorgeschreven door de relevante
wet-, en regelgeving, en dat de Goederen volledig voldoen aan zulke wet-, en regelgeving.
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INSPECTIE EN WEIGERING. AkzoNobel heeft het recht de Goederen en de Diensten (voor zover van toepassing) te inspecteren en te (doen) testen voor en na aflevering.
Een inspectie door AkzoNobel of ontvangst en betaling van de Goederen en Diensten worden niet geacht de juridische aanvaarding van die Goederen en Diensten te zijn.
AkzoNobel heeft het recht om Goederen die niet voldoen aan de specificaties te behouden of te weigeren. Zijn Goederen geweigerd dan is AkzoNobel gerechtigd de
Goederen voor risico van en op kosten van de Leverancier te verzenden naar de Leverancier en Leverancier dient deze accepteren als teruggezonden en, naar keuze van
AkzoNobel, dient de Leverancier (i) de koopprijs van de Goederen aan AkzoNobel terug te betalen (of indien de prijs nog niet was betaald, deze door middel van een
kredietnota te verrekenen), of (ii) onmiddellijk zorg te dragen voor vervangende Goederen. Mocht AkzoNobel kiezen om de Goederen te behouden, dan zal de Leverancier
aan AkzoNobel een korting of een krediet nota op de prijs geven zoals partijen in goede trouw zullen overeenkomen. Zowel in geval Goederen zijn geweigerd en Goederen
zijn behouden zal Leverancier op eerste verzoek van AkzoNobel, deze alle (on)kosten, verliezen, schaden van AkzoNobel met betrekking tot deze Goederen vergoeden.
Naast de rechten van AkzoNobel in dit artikel zal AkzoNobel ook nog alle andere rechten in deze Algemene Inkoop Voorwaarden en in toepasselijke wetten hebben.
Mochten Diensten zijn geweigerd door AkzoNobel, dan dient Leverancier (i) de prijs van de Diensten aan AkzoNobel terug te betalen (of indien de prijs nog niet was betaald,
deze door middel van een kredietnota te verrekenen), of op verzoek van AkzoNobel (ii) onmiddellijk gratis zorg te dragen voor vervangende Diensten.
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VRIJWARING DOOR LEVERANCIER. De Leverancier gaat er mee akkoord AkzoNobel en de aan AkzoNobel gelieerde ondernemingen en AkzoNobel’s bestuurders,
werknemers, cedenten, rechtsopvolgers, klanten, distributeurs, contractors, wederverkopers, agenten en vertegenwoordigers (de “Gevrijwaarde Partijen”) volledig te
vrijwaren tegen elke claim, rechtszaak, schaden, (on)kosten, verliezen, boetes, kosten van juridische bijstand (“Claims”) die het gevolg zijn van onachtzaamheid van of het
niet of niet volledig nakomen van, de Inkoop Order en deze Algemene Inkoopvoorwaarden (daarbij ook garanties inbegrepen), en van defecten aan de Goederen of Diensten
die niet of niet volledig conform zijn uitgevoerd.
VERREKENING. AkzoNobel is gerechtigd tot verrekening van verliezen, schaden en claims haar of van aan haar gelieerde ondernemingen met enige verplichting jegens,
of betaling aan, de Leverancier onder de Inkoop Order.
RECHTEN. AkzoNobel’s rechten in de Inkoop Order en de Algemene Inkoopvoorwaarden laten AkzoNobel’s rechten uit de wet onverlet. Het niet of verlaat reageren op een
niet nakomen van de Inkoop Order of deze Algemene Inkoopvoorwaarden laat AkzoNobel’s rechten met betrekking tot een eerder, toekomstig of opvolgend niet-nakomen
van dezelfde of een andere verplichting in de Inkoop Order of Algemene Inkoopvoorwaarden onverlet.
VEILIGHEID. Leverancier draagt er zorg voor dat wanneer zijn werknemers, agenten en vertegenwoordigers (“Personeel”) op en in AkzoNobel’s terreinen en gebouwen
zijn, het Personeel zich zal houden aan de toepasselijke wetgeving en alle gezondheids-, veiligheids-, en andere regels en reglementen van AkzoNobel. Leverancier is
aansprakelijk voor de gedragingen van het Personeel op en in AkzoNobel’s terreinen en gebouwen. Leverancier stelt de Gevrijwaarde Partijen volledige schadeloos met
betrekking tot welke claim dan ook die het gevolg is van lichamelijk letsel van Personeel gebeurd op en in AkzoNobel’s terreinen en gebouwen en mogelijk overlijden.
LIMITERING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Behalve wanneer het schaden betreft die het gevolg zijn van roekeloosheid of opzet is AkzoNobel in geen geval aansprakelijk
jegens de Leverancier of een ander voor schaden die niet in redelijkheid toe te rekeningen zijn aan het schade brengende geval. Dat betreffen in ieder geval indirecte en
gevolgschade, boeten, winstderving, goodwill en verlies van business mogelijkheden.
OVERMACHT. Geen van partijen is aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, zoals gedefinieerd onder het in deze Algemene Inkoopvoorwaarden overeengekomen
toepasselijk recht alsmede in ieder geval bij oorlog, een nationale noodtoestand, brand, overstroming, orkaan, bevel van regering of een andere autoriteit, internationaal,
nationaal or lokaal, geldig of ongeldig, of een ander geval dat buiten de controle en invloed van de getroffen partij valt (elk van die gevallen “Overmacht”). Bij tekorten ten
gevolge van Overmacht zal de Leverancier zijn voorraad van Goederen zo alloceren dat procentueel hetgeen AkzoNobel tekort zal komen niet groter zal zijn dan wat
Leverancier aan de door Overmacht minder Goederen zal hebben. Ingeval de Overmacht langer dan 60 dagen achter elkaar duurt of dat redelijkerwijze te verwachten is,
dan is AkzoNobel gerechtigd de Inkoop Order zonder enige aansprakelijkheid schriftelijk te cancelen.
GEHEIMHOUDING. Alle gegevens en informatie van en over AkzoNobel die Leverancier van AkzoNobel verkrijgt, schriftelijk of anderszins is en blijft eigendom van
AkzoNobel. Leverancier zal deze gegevens en informatie aan geen enkele partij openbaar maken en dient deze slechts voor zijn verplichtingen uit hoofde van de Inkoop
Oder en deze Algemene Inkoop Voorwaarden te gebruiken en deelt deze slechts met zijn medewerkers die daar vanaf moeten weten in het kader van de Inkoop Order en
deze Algemene Inkoop Voorwaarden. Leverancier zal de Inkoop Order of deel daarvan niet delen met een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
AkzoNobel. Leverancier noch zijn aan hem gelieerde ondernemingen mogen handelsnamen en merken van AkzoNobel of daarop gelijkende namen en merken gebruiken
of laten gebruiken voor welke doel dan ook waaronder advertenties, verkoop promoties of publicaties zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AkzoNobel.
Leverancier mag er niet mee adverteren of anderszins openbaar maken dat hij zaken doet met AkzoNobel, tenzij AkzoNobel daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming
heeft gegeven.
CANCELEN VAN DE INKOOP ORDER. Ongeacht de duur van de Inkoop Order is AkzoNobel gerechtigd om de Inkoop Oder te schriftelijk te cancelen met onmiddellijke
ingang wanneer (i) er een wijziging in het management van, de eigendom van of de controle over Leverancier plaatsvindt, heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden,(ii)
Leverancier een verplichting in de Inkoop Order of deze Algemene Inkoop Voorwaarden niet nakomt, of (iii) Leverancier surceance van betaling aanvraagt of zich daarin
bevonden, danwel failliet is of zich in een soortgelijke situatie in een andere jurisdictie bevindt. Het cancelen van een Inkoop Order door AkzoNobel bevrijdt Leverancier niet
van de gevolgen van eventuele niet-nakoming.
OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN; UITBESTEDING. Het is de Leverancier niet toegestaan enige verplichting of recht uit de Inkoop Order en/of deze
Algemene Inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk, onvoorwaardelijk of voorwaardelijk over te dragen of in pandrecht of ander (zakelijk) zekerheidsrecht te geven zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AkzoNobel. Ook is het de Leverancier niet toegestaan zijn verplichtingen in de Inkoop Order of Algemene
Inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AkzoNobel.
GEEN RECHTEN VOOR DERDEN. Niets in de Inkoop Order of Algemene Inkoopvoorwaarden geeft rechten aan derden behalve voor zover deze derden in
overeenstemming met deze Algemene Inkoopvoorwaarden goedgekeurde rechtsopvolgers van partijen zijn.
RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN. Niets in de Inkoop Order or Algemene Inkoopvoorwaarden leidt tot of heeft de bedoeling te leiden tot een partnerschap, joint venture of
agentuur tussen de partijen van deze Inkoop Order.
KOSTEN EN UITGAVEN. Iedere partij draagt zijn eigen kosten en uitgaven met betrekking tot de onderhandeling, voorbereiding, acceptatie en uitvoering van de Inkoop
Order en deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
GEEN ANDERE OVEREENKOMST. Slechts hetgeen in de Inkoop Order en in deze Algemene Inkoopvoorwaarden staat is tussen partijen overeengekomen ter zake onder
uitsluiting enige ander schriftelijke of mondelinge mededeling, toezegging of anderszins.
WIJZIGINGEN. Wijzigingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds akkoord.
AFSTAND. Als een partij niet of nog niet heeft geageerd jegens de andere partij of (nog) niet zijn rechten uit de Inkoop Order, deze Algemene Inkoopvoorwaarden of de
wet heeft doen gelden, dan betekent dat niet dat deze afstand van een of meer rechten heeft gedaan. Het staat deze partij dan alsnog vrij te ageren en anderszins haar
rechten te doen gelden. Afstand van rechten uit Inkoop Order en Algemene Inkoopvoorwaarden zijn mogelijk met wederzijds schriftelijk goedvinden.
INDEPLAATSTELLING. Mocht een bepaling in de Inkoop Order of Algemene Inkoopvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn onder
toepasselijk recht dan heeft dat geen invloed op de andere bepalingen daarin. In geval van niet rechtsgeldigheid zullen partijen een redelijk alternatief voor die bepaling
onderhandelen dat zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen ligt en zodanig dat de rechten en verplichtingen in de Inkoop Order en Algemene
Inkoopvoorwaarden zo veel mogelijk blijven bestaan.
NOTIFICATIES. Notificaties met betrekking tot deze Algemene Inkoopvoorwaarden zullen schriftelijk worden gedaan en worden geacht te zijn gedaan wanneer (a) deze
persoonlijk zijn overhandigd, (b) deze door een internationaal gerenommeerde koerier zijn bezorgd, of (c) wanneer deze zijn gestuurd aangetekend met ontvangstbewijs,
op de derde na de eerste poststempel. Mededelingen dienen te worden gestuurd naar het adres van de partij als gespecificeerd op de Inkoop Order.
KOPJES EN TITELS. Kopjes en titels in deze Algemene Inkoopvoorwaarden dienen slechts voor de overzichtelijkheid en hebben geen invloed op de interpretatie van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden.
MEDEDELINGEN. Tenzij vereist onder toepasselijk recht of opgedragen door een rechtbank of overheidsorgaan inzake productveiligheid of productverkoop, zijn partijen
niet gerechtigd mededelingen aan derden te doen ter zake van de Inkoop Order zonder voorafgaande toestemming van de andere partij. Indien mededeling vereist is onder
toepasselijk recht of opgedragen is, of daartoe veroordeeld is, door een rechtbank of opgedragen is door een overheidsorgaan inzake productveiligheid of productverkoop
dan zullen de partijen elkaar zo spoedig en zo veel als redelijkerwijze mogelijk is inlichten en overeenstemming over de inhoud van de mededeling bereiken.
INTERPRETATIE. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden: (i) is een persoon een natuurlijk persoon, een rechtspersoon danwel de persoon die die rechtspersoon
vertegenwoordigt en rechtsopvolgers van die rechtspersoon; (ii) kunnen met woorden in het enkelvoud ook het meervoud worden begrepen en andersom; (iii) een verwijzing
naar een geslacht houdt ook het andere geslacht in; (iv) een verwijzing naar een “dag” houdt in 24 uur van middernacht tot middernacht en een verwijzing naar “werkdag”
houdt in een dag anders dan zaterdag, zondag of een publieke vrije dag geldend in de locatie van AkzoNobel die als bestellende partij in de Inkoop Order genoemd staat;
en (v) en met tijdstippen genoemd worden bedoeld die tijdstippen in de tijd zone van de locatie van AkzoNobel die als bestellende partij in de Inkoop Order genoemd staat.
OVERLEVENDE BEPALINGEN. Beeindiging, cancelen, ontbinden, verlopen, vervullen van de Inkoop Order en deze Algemene Inkoopvoorwaarden hebben geen effect op
de rechten en vorderingsrechten van AkzoNobel en garanties en vrijwaringen door Leverancier welke allen zullen blijven bestaan.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN. Op de Inkoop Order en deze Algemene Inkoopvoorwaarden en op alle geschillen tussen partijen, hun moederbedrijf en alle
aan haar gelieerde ondernemingen is van toepassing het recht van het land (of indien van toepassing de staat of provincie) van het adres van AkzoNobel (als bestellende
partij) op de eerste pagina van de Inkoop Order vermeld staat. Het Weens Koopverdrag noch enige rechtskeuzemogelijkheid in enige jurisdictie zijn van toepassing. Het
Gerecht (in eerste aanleg en verder) dat het meest dicht bij het adres van AkzoNobel als bestellende partij op de eerste pagina van de Inkoop Order vermeld staat, zal van
deze geschillen kennisnemen met uitsluiting van enig ander Gerecht.

