
Algemene Inkoopvoorwaarden (Goederen en Diensten)

1. Definities
‘Wij’, ‘ons’, ‘LWM’ en ‘onze’: Lamb Weston / Meijer v.o.f., Stationsweg 18a, 4416 PJ Kruiningen, 
Nederland, (handelsregister nr. 22036226) en haar Nederlandse entiteiten;
‘U’ en ‘uw’ en ‘Leverancier’: alle personen of bedrijven (inclusief hun werknemers, 
dochtermaatschappijen en onderaannemers) die ons Goederen leveren en/of Diensten verlenen;
‘Partij’: u of wij;
‘Goederen’: de producten, materialen en/of artikelen (met inbegrip van de verpakking) die 
beschreven worden in het Contract;
‘Diensten’: de werkzaamheden die beschreven worden in het Contract; 
‘Contract’: de overeenkomst tussen u en ons voor de levering van Goederen of de verrichting van 
Diensten door u aan ons in overeenstemming met een ‘Purchase Order’ die door ons uitgegeven is en 
aanvaard door u, inclusief overeengekomen wijzigingen en documentatie;
‘Algemene voorwaarden’: deze Algemene voorwaarden (Goederen en Diensten).

2. Het Contract
Op alle inkoop van Goederen en Diensten zijn de bepalingen van het toepasselijke Contract en deze 
Algemene voorwaarden van toepassing, en we sluiten hierbij expliciet alle algemene 
verkoopvoorwaarden uit, die door u gebruikt worden of waar u naar verwijst  in enige correspondentie 
of documenten. Door de levering van Goederen of bij aanvang van het verrichten van Diensten 
ingevolge een door ons uitgegeven opdracht (‘Purchase Order’) gaat u akkoord met deze Algemene 
voorwaarden. Als u Diensten aan ons verleent wordt het Contract beschouwd als een ‘Overeenkomst 
van Opdracht’ overeenkomstig artikel 7:400 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. U blijft te allen 
tijde verantwoordelijk voor de leiding, het toezicht, de juiste instructie en de veiligheid op al uw 
werknemers en onderaannemers die werkzaamheden verrichten op onze bedrijventerreinen. Deze 
verantwoordelijkheid betreft mede het inspecteren van materiaal, ook in het geval het materiaal door 
ons is geleverd.

3. Prijs en Prijsaanpassing
U levert de Goederen en Diensten tegen de vooraf vastgestelde, vaste prijs die in het Contract wordt 
vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in het Contract luidt de prijs in Euro en is 
inclusief opslag, verpakking, verzekering, levering Delivery Duty Paid (DDP, Incoterms 2020), 
installatie en inbedrijfstelling (allen indien van toepassing), en exclusief btw. 

4. Levering, uitvoering, eigendom en risico
De Goederen worden op uw kosten naar behoren verpakt, beveiligd, gezekerd en verzonden en 
dienen in goede staat aan te komen op het tijdstip en de plaats die in het Contract worden vermeld. Er 
zal Delivery Duty Paid (DDP) geleverd worden, uitgeladen op de afgesproken plaats van levering, 
gebaseerd op de Incoterms 2020. De volledige en onbezwaarde eigendom van de geleverde 
Goederen gaat op ons over wanneer de Goederen uitgeladen zijn, onverminderd ons recht op 
afkeuring. U draagt alle risico's op verlies van of schade aan de Goederen, ongeacht of dat verlies/die 
schade zich tijdens het transport voordoet, totdat de Goederen door ons zijn goedgekeurd, en u 
draagt zelf zorg voor verzekering tegen deze risico’s. Tot ten minste twee (2) jaar na levering bewaart 
u de productiedocumenten en zullen wij, na voorafgaande redelijke kennisgeving, toegang hebben tot 
deze documenten. Alle materialen, benodigdheden of apparaten door ons geleverd of betaald in het 
kader van het Contract blijven ons eigendom (titel wordt niet aan u overgedragen), worden door u in 
goede staat onderhouden, worden door u enkel voor ons gebruikt en worden aan ons geretourneerd 
of anders verwijderd indien dit door ons is voorgeschreven, na afronding van het Contract. 

5. Aanvaarding en afkeuring
Noch de feitelijke ontvangst van de Goederen en Diensten, noch een door ons betaalde factuur wordt 
beschouwd als aanvaarding van Goederen of Diensten. Wij hebben het recht om Goederen en 
Diensten gedeeltelijk of geheel af te keuren binnen een redelijke termijn na levering of verrichting 
ervan indien zij niet voldoen aan de vereisten van het Contract of aan de vereisten waaraan zij 
redelijkerwijze dienen te voldoen. In geval van verborgen gebreken gaat deze termijn in op het 
moment dat een dergelijk gebrek door ons is vastgesteld. U moet afgekeurde Goederen binnen een 
redelijke termijn ophalen zoals door ons aangegeven, of wij retourneren ze op uw risico en kosten. 
Bijkomende werkzaamheden welke zijn uitgevoerd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming worden niet geaccepteerd.
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6. Kwaliteit, identificatie, inspectie
U moet ervoor zorgen dat alle Goederen en Diensten in elk opzicht overeenstemmen met de in het 
Contract vermelde bepalingen en specificaties. De Goederen moeten van goede handelskwaliteit zijn 
en geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor we voornemens zijn de Goederen te gaan gebruiken. 
Diensten moeten ten minste op een goede en professionele manier worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel volgens de hoogste professionele normen. U moet aan alle relevante (inter-
)nationale wet- en regelgeving voldoen, zoals - maar niet uitsluitend- in relatie tot gezondheid, 
veiligheid, hygiëne, milieu en voedingsmiddelen, en onze instructies en ons beleid hieromtrent in acht 
nemen. U zorgt ervoor dat alle Goederen en verpakkingen voldoen aan onze instructies wat betreft 
identificatie en traceerbaarheid. U zorgt ervoor dat alle labels en instructies duidelijk zichtbaar en 
leesbaar zijn en voldoen aan de toepasselijke voorschriften, regelgeving en dergelijke aanvullende 
vereisten zoals door ons gespecificeerd. U informeert ons direct in het geval er een mogelijke, 
vermeende of feitelijke overtreding is van enige wet- en regelgeving.

Wij hebben het recht om vóór verzending alle Goederen te inspecteren, hiervoor zult u ons toegang 
verlenen tot uw bedrijf gedurende alle redelijke tijdstippen, waarbij u zodanige ruimte en 
ondersteuning zult bieden voor de veiligheid en het gemak van onze werknemers, als wij 
redelijkerwijs mogen verlangen. Tijdens de inspectie stelt u kopieën beschikbaar van alle relevante 
schetsen, specificaties en andere technische data. De ontvangst van alle Goederen is niet eerder 
definitief dan na een laatste inspectie en goedkeuring van ons na levering.

We behouden ons het recht voor om bij uw onderneming een audit uit te voeren of om deze door een 
derde partij te laten uitvoeren.

7. Eigendom van resultaten en inbreuken op octrooien
Indien ontwerp- en ontwikkelingswerkzaamheden onderdeel uitmaken van het Contract, zal dit gezien 
worden als ‘ingehuurd werk’ en zijn alle rechten op de resultaten, waaronder intellectueel 
eigendomsrecht op uitvindingen, ontwerpen, auteursrecht en kennis, van ons. 

Wij hebben het exclusieve recht om te bepalen of de bescherming door middel van octrooien, 
registratie van ontwerpen, handelsmerken en anderen aangevraagd zal worden. U garandeert dat de 
Goederen en ons normaal gebruik ervan geen inbreuk zullen maken op octrooien, geregistreerde 
ontwerpen, handelsmerken, auteursrechten of andere beschermde rechten en u vrijwaart ons van alle 
acties, vorderingen, eisen, kosten en uitgaven die voortkomen uit of ontstaan door een dergelijke 
inbreuk of vermeende inbreuk.

8. Toegang, Beveiliging, Veiligheid en Terugroepactie
Voor de werkzaamheden op onze bedrijventerreinen moet u voedselveiligheids-, milieu-, 
gezondheids- en veiligheidsprocedures implementeren en beheren, in overeenstemming met onze 
geldende instructies, huisregels en QESH-handleiding en alle toepasselijke wetten, regels, 
voorschriften en opdrachten op het gebied van voedselveiligheid, milieu, gezondheid, arbeidstijden en 
veiligheid. Dit houdt onder andere, doch niet uitsluitend, in dat u op verzoek onmiddellijk kunt 
aantonen dat personen die voor u werken en onze bedrijventerreinen zijn binnengekomen of 
binnenkomen:
• in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma in basisveiligheid ("basisveiligheid" VCA, afgekort B-

VCA) of gelijkwaardig; of een geldig VCA-diploma in veiligheid voor de operationele supervisor 
("Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende", afgekort VOL-VCA), of gelijkwaardig; tenzij het 
werk van de medewerker beperkt is tot kantoorwerk of (leveringen aan) kantoorruimte. De 
gelijkwaardigheid van een dergelijk diploma moet door u worden aangetoond;

• in het bezit zijn van een geldig certificaat waaruit blijkt dat onze poortinstructies zijn gevolgd vóór 
aanvang van de werkzaamheden.
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We kunnen personen weigeren of van u eisen dat ze onmiddellijk van onze bedrijventerreinen worden 
verwijderd in overeenstemming met ons sanctiebeleid als ze de eerdergenoemde verplichtingen niet 
naleven.

U neemt voldoende voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid en biedt voldoende bescherming om 
schade, letsel of verlies te voorkomen aan (i) personen die bij u in dienst zijn en in verband met het 
werk op onze bedrijventerreinen aanwezig zijn en andere personen op onze bedrijventerreinen die er 
de gevolgen van kunnen ondervinden, (ii) goederen, materialen, gereedschappen en andere 
onderdelen die voor gebruik op onze bedrijventerreinen moeten worden opgeslagen of onder de zorg, 
bewaring of controle van u zijn en (iii) andere eigendommen op onze bedrijventerreinen of 
aangrenzend daaraan. In het geval van noodsituaties die op onze bedrijventerreinen de veiligheid of 
bescherming van personen of het werk of eigendom aantast, moet u zonder speciale instructie of 
toestemming van ons redelijkerwijs handelen om schade, letsel of verlies te voorkomen. 

LWM en Leverancier verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het Contract 
in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. LWM en de Leverancier zullen de 
contact informatie van ieders Privacy Officer aan elkaar delen.

Het is u bekend dat de Goederen en Diensten gebruikt zullen worden voor of in verband met de 
productie van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie, en het is belangrijk dat u uw LWM-
contactpersoon onmiddellijk in kennis stelt van enig gebreken die u ontdekt in de Goederen of 
Diensten (zelfs na levering aan ons) en ons informatie en redelijke ondersteuning verschaft die wij in 
dit verband relevant achten. Onze producten zijn voedingsproducten van een premium merk. Als wij 
van mening zijn dat voedselveiligheid en/of onze reputatie wordt bedreigd, kunnen wij naar eigen 
goeddunken beslissen om de productie en de levering van onze producten stop te zetten, onze 
voorraad te vernietigen of onze producten terug te roepen. 

Voor zover nalatigheid van uw kant bijgedragen heeft aan de oorzaak van de gebreken, draagt u alle 
kosten die verband houden met door ons getroffen maatregelen. Wij zijn de enige Partij om de 
desbetreffende instanties in te lichten en u zult de informatie hieromtrent vertrouwelijk behandelen (in 
overeenstemming met artikel 11 van deze Algemene voorwaarden).

9. Uw garantie
Onverminderd mogelijke andere rechten of langere termijnen waarover wij beschikken op grond van 
de toepasselijke wetgeving komen u en wij uitdrukkelijk overeen dat u gebreken onmiddellijk op uw 
kosten herstelt die wij in de Goederen of Diensten ontdekken tijdens de eerste 24 maanden vanaf de 
datum van onze aanvaarding. Dergelijke gebreken kunnen ontstaan uit uw verkeerd ontwerp, onjuiste 
instructies over het gebruik, ongeschikte of ondeugdelijke materialen, slecht vakmanschap of andere 
schendingen van uw contractuele verplichtingen of van toepassing zijnde wetgeving. Alle reparaties of 
vervangingen vallen onder bovenstaande garantie voor een periode van 24 maanden na onze 
aanvaarding ervan. U zorgt ervoor dat er reserveonderdelen beschikbaar zijn om reparaties vlotter te 
doen verlopen (indien van toepassing) gedurende een periode die redelijk is gelet op de door ons 
gedane investeringen en de normale gebruikstermijn en levensduur van de geleverde Goederen.

10. Facturering en betaling
Uw factuur moet afzonderlijk worden ingediend, apart van Goederen en Diensten, moet voldoen aan 
onze factureringsinstructies, ten minste verwijzen naar het relevante purchase order nummer en 
gestuurd worden naar digitalinvoices@lambweston.eu of, voor facturen met betrekking tot LWM 
Broekhuizenvorst BV, naar digitalinvoicesbhv@lambweston.eu. Wij betalen u binnen 45 dagen na 
ontvangst van de toepasselijke, correcte factuur, tenzij de factuur niet voldoet aan onze 
factureringsinstructies of wanneer een paklijst of (transport-)document ontbreekt of incorrect of 
onvolledig is. Indien wij een claim hebben als gevolg van dit Contract of enige andere transactie, 
hebben wij het recht deze af te trekken dan wel te verrekenen met uw factuur en enkel over te gaan 
tot autorisatie van betaling van de onbetwiste bedragen. 
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11. Vertrouwelijkheid
U zult als “Vertrouwelijke Informatie” alle niet-openbare informatie beschouwen die door ons is 
verstrekt, alle specificaties of andere documenten die door u in verband hiermee zijn opgesteld, het 
feit dat we de levering van Goederen en Diensten bij u hebben gecontracteerd en alle andere niet-
openbare informatie gerelateerd aan dit Contract. Zonder onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming zult u (a) geen Vertrouwelijke Informatie verstrekken aan een ander persoon of andere 
onderneming; (b) geen Vertrouwelijke informatie voor een ander doel gebruiken dan wat redelijkerwijs 
noodzakelijk is om de verplichtingen onder het Contract uit te voeren; (c) niet het onderwerp van het 
Contract aankondigen, publiceren of bespreken met derden; (d) niet onze naam, onze dienstmerken 
of handelsmerken opnemen in marketingmateriaal; of (e) niet bekendmaken dat wij uw klant zijn. 
Voornoemde bepalingen zijn onderhavig aan de bepalingen van iedere andere schriftelijke 
overeenkomst uitgevoerd door iedere Partij specifiek met betrekking tot vertrouwelijkheid, niet-
openbaarmaking en/of publiciteit van de betreffende Goederen en Diensten. Deze 
geheimhoudingsverplichtingen blijven tot 5 jaar na het einde van het Contract bestaan.

12. Beëindiging
Het Contract eindigt na afloop van de looptijd of na onze schriftelijke kennisgeving met inachtneming 
van een redelijke opzeggingstermijn (‘RO’). Niettegenstaande andere bepalingen in het Contract of 
deze Algemene voorwaarden, hebben wij het recht om het Contract onmiddellijk te beëindigen via een 
schriftelijke kennisgeving indien u insolvent of failliet wordt verklaard, een regeling treft met uw 
schuldeisers, indien een curator of beheerder ten aanzien van u wordt aangesteld, indien een begin is 
gemaakt met de liquidatie van uw bedrijf (voor andere doeleinden dan voor fusie of reorganisatie) of 
indien u een bepaling van het Contract schendt, deze schending hersteld kan worden maar u deze 
schending niet hersteld hebt binnen de redelijke termijn die wij schriftelijk hebben gesteld. 
De tijd en data zoals vermeld in het Contract zijn van wezenlijk belang voor LWM. 
Wanneer Goederen of Diensten niet geleverd of uitgevoerd zijn op het in het Contract gespecificeerde 
tijdstip, wanneer de Goederen op de verkeerde locatie zijn geleverd of we gerechtigd zijn om 
Goederen of Diensten te weigeren, kunnen we naar eigen goeddunken ofwel het Contract 
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder dat enige kennisgeving vereist is, of u een 
redelijke gelegenheid bieden om de Goederen of Diensten te repareren of te vervangen door nieuwe 

Goederen of Diensten die voldoen aan de contractuele vereisten. Wij hebben het recht om de 
Goederen of Diensten op uw kosten zelf te vervangen of te repareren, als u deze niet of niet tijdig kunt 
vervangen of repareren. 

13. Overmacht
Indien een van de Partijen wordt vertraagd of gehinderd in de uitvoering van haar verplichtingen uit 
hoofde van het Contract door omstandigheden en dit niet aan haar is toe te rekenen (zoals bedoeld in 
artikel 6:75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek), zal deze Partij zo snel mogelijk na het ontdekken 
hiervan de andere Partij met een uitvoerige toelichting schriftelijk op de hoogte stellen. 
Uitvoeringsverplichtingen zullen op grond daarvan opgeschort worden voor de duur van deze 
overmachtssituatie. Indien de uitvoering niet voltooid kan worden binnen een redelijke termijn, kan het 
Contract beëindigd worden door de andere Partij. In dat geval betalen wij u de Goederen en Diensten 
welke correct zijn uitgevoerd en/of door ons zijn geaccepteerd voorafgaand aan een dergelijke 
beëindiging. 

14. Aansprakelijkheid, Schadeloosstelling en verzekering
U bent aansprakelijk voor alle aan u toe te rekenen schade die wij lijden als gevolg van of in verband 
met de uitvoering van het Contract. U stelt ons schadeloos voor alle verliezen, kosten en uitgaven die 
voor ons kunnen ontstaan in verband met onze beëindiging van het Contract (anders dan RO of 
Overmacht (op basis van artikel 13 van deze Algemene voorwaarden). Verder stelt u 
ons schadeloos voor en vrijwaart u ons tegen alle verliezen, acties, claims, boetes, rente, 
aftrekbare verzekeringen, eisen, kosten, uitgaven en aansprakelijkheden, van welke aard 
dan ook, die wij kunnen oplopen wegens:
- persoonlijk letsel aan (of overlijden van) een persoon;
- verlies of vernietiging van of schade aan eigendommen; of
- elk ander gebrek.
U zult ons alle informatie verstrekken die wij in dit verband relevant achten. Deze 
schadeloosstelling is niet van toepassing op enig verzuim of nalatigheid van onszelf of van een 
persoon voor wie wij verantwoordelijk zijn.
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U dient een adequate verzekeringsdekking te hebben bij een erkende verzekeraar tegen al die risico's 
die voortvloeien uit uw verplichtingen, aansprakelijkheden en schadeloosstellingen onder deze 
Algemene voorwaarden, inclusief een dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van ten minste 
tien miljoen euro en/of een andere verzekering die wij redelijkerwijs vereisen. U komt uw 
verzekeringsverplichtingen na voor de duur van het Contract en verstrekt ons op ons eerste verzoek 
voldoende bewijs van een dergelijke verzekering en betaling van de daarvoor verschuldigde premies.

15. Lonen en Belastingen 
U garandeert dat u altijd de overeengekomen lonen betaalt aan uw ingezette personen en de 
wettelijke betalingen voldoet van alle belastingen en premies voor sociale verzekeringen met 
betrekking tot het werk en ons in verband hiermee vrijwaart.

In het geval artikel 34 ‘Inlenersaansprakelijkheid’ of artikel 35 ‘Ketenaansprakelijkheid’ van de 
Invorderingswet Rijksbelastingen 1990 van toepassing is op het Contract, moet u voldoen aan alle 
verplichtingen die voortvloeien uit deze wet. U stelt in dat geval een G-rekening (geblokkeerde 
rekening) beschikbaar, tenzij we aangeven dat we rechtstreeks aan de Belastingdienst willen betalen. 
Op de factuur vermeldt u het deel dat betrekking heeft op de berekende loonkosten, de periode of 
periodes waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de omschrijving(en) of kenmerk(en) van het 
werk waarop het betrekking heeft, alsmede het met u overeengekomen percentage dat op de G-
rekening of rechtstreeks moet worden overgemaakt met betrekking tot sociale zekerheidsbijdragen en 
loonbelasting.

16. Gedragscode
Wij eisen van onze werknemers, onze leveranciers en andere ingehuurde personen dat zij streven 
naar de hoogst mogelijke normen met betrekking tot integriteit en ethisch gedrag en we eisen hen 
tevens zeker te stellen dat de arbeidsomstandigheden in onze gehele toeleveringsketen veilig zijn, dat 
werknemers met respect en waardigheid behandeld worden, dat productieprocessen duurzaam zijn 
en wij worden beschouwd als ‘corporate citizen’. 

Wij eisen dat u voldoet aan onze gedragscode voor leveranciers, welke gevonden kan worden op 
https://www.lambweston.eu/nl (wij kunnen ook op uw verzoek een exemplaar toesturen).

17. Overdracht
Het Contract mag niet geheel of gedeeltelijk door u worden overgedragen of in onderaanneming 
worden uitbesteed, tenzij u daarvoor onze schriftelijke toestemming heeft gekregen. Deze beperking 
hindert u niet in de aankoop van materialen voor dagelijks gebruik door derden, met dien verstande 
dat de materialen van A-kwaliteit zijn. U blijft altijd verantwoordelijk voor alle geleverde Goederen en 
verrichte Diensten door de onderaannemers of door onderaannemers betrokken werknemers

18. Algemeen
Wanneer een deel van het Contract of deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig 
worden verklaard, dan laat dit de uitvoerbaarheid van het resterende deel onverlet. Geen enkele 
aanvulling, wijziging of vervanging van het Contract of deze Algemene voorwaarden zal geldig zijn 
totdat dit schriftelijk door iedere Partij is aanvaard. Geen enkele vertraging bij de uitoefening of niet-
uitoefening door een Partij van een van haar rechten uit hoofde van of in verband met het Contract of 
deze Algemene voorwaarden zal gelden als een afstand van dat recht. De verplichtingen of 
verantwoordelijkheden in het Contract of de Algemene voorwaarden die in hun aard bedoeld zijn om 
voort te bestaan overleven het verloop of beëindiging van het Contract. Bij een conflict zal de originele 
Engelse versie van deze Algemene voorwaarden prevaleren boven de Nederlandse versie, of een 
andere vertaling hiervan. 

19. Recht
Het Contract en deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht en de 
exclusieve jurisdictie van de Nederlandse gerechten in de plaats waar ons hoofdkantoor is gevestigd. 
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (UNCISG, Wenen, 11 april 1980) is uitdrukkelijk 
uitgesloten.
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