
De inkoopvoorwaarden, samen met de bestelbon(nen) (de "Bestelling(en)"), gebruikshandleidingen, 
voorschriften, training materiaal, systeem handleidingen, specificaties en elk ander materiaal van de 
Verkoper die de Producten of Diensten beschrijven (hierna gezamenlijk "PO") werden overeengekomen 
tussen de Verbonden Vennootschap die Producten of Diensten aankoopt zoals aangegeven op een 
Bestelling ("Thomson Reuters") en de leverancier van Producten of Diensten ("Verkoper"). 
1. Definities.  "Verbonden Vennootschap" betekent iedere commerciële entiteit die, van tijd tot tijd, 
rechtstreeks of onrechtstreeks controle uitoefent, gecontroleerd wordt door, of zich onder een 
gemeenschappelijke controle bevindt met Thomson Reuters Corporation of Thomson Reuters PLC of die 
een rechtsopvolger is (ofwel door middel van een naamswijziging, ontbinding, fusie, consolidatie, 
reorganisatie, verkoop, of een andere maatregel) van Thomson Reuters Corporation of Thomson Reuters 
PLC of zijn activiteiten en activa, waaronder iedere verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 
11 van het Wetboek van Vennootschappen. "Producten" betekent de uitrusting, materialen en andere 
goederen verkregen door Thomson Reuters vanwege de Verkoper, zoals weergegeven in een Bestelling. 
"Diensten" betekent de diensten geleverd door de Verkoper waaronder, doch niet beperkt tot, training, 
installatie, configuratie, onderhoud en ondersteuning, zoals weergegeven in een Bestelling. 
2. Bestellingen.  Thomson Reuters kan Producten en Diensten verkrijgen van de Verkoper door een 
Bestelling te plaatsen bij de Verkoper, en de Verkoper zal dergelijke Producten en Diensten leveren zoals 
uiteengezet in de Bestelling. De Verkoper zal de timing, planning, mijlpalen en andere vereisten naleven, 
zoals uiteengezet in de PO. De Verkoper zal worden verondersteld om diens aanvaarding van een 
Bestelling en deze PO te hebben aangegeven door het begin van de uitvoering ervan. Aanpassingen 
door de Verkoper aan een Bestelling, waaronder wijziging van de prijs, van de hoeveelheid, of van de 
data van levering of installatie, of van enige andere bepaling, zijn enkel mogelijk mits schriftelijke 
goedkeuring van Thomson Reuters. De Verkoper kan niet overgaan tot de vervanging van producten of 
tot overtollige zendingen, zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van Thomson Reuters. 
Thomson Reuters is gerechtigd om van tijd tot tijd redelijke wijzigingen te verzoeken aan de inhoud van 
de Bestelling, waaronder, doch niet beperkt tot, de eisen van Thomson Reuters, de hoeveelheden, de 
leveringsschema's, het protocol inzake testen of de bestemming. De Verkoper zal dergelijke wijzigingen 
ten uitvoer brengen, tenzij het materieel moeilijk is voor de Verkoper. De toepasselijke Bestelling zal 
worden aangepast teneinde rekening te houden met deze wijzigingen. 
3. Levering van de Producten.  Tenzij anders werd verzocht of toegestaan door Thomson Reuters op of 
voorafgaandelijk aan de levering, zal de Verkoper de Bestelling uitvoeren in één lot. De Verkoper zal in 
zijn zending alle gebruikshandleidingen toevoegen alsook de garanties van de fabrikant, of andere 
documenten, indien van toepassing, waarvan de fabrikant wenst dat zij samenblijven met de Producten. 
De Verkoper dient iedere zending te identificeren, alsook de zendingsdocumenten, facturen, en 
correspondentie met het bestelnummer en een gespecificeerde lijst van de Producten en Diensten. De 
verzendingsvoorwaarden zijn D.D.P. Bestemming, tenzij anders weergegeven op een bestelling 
(INCOTERMS 2000). Indien van toepassing, zal de Verkoper enkel de effectieve vrachtkosten toevoegen 
aan zijn factuur aan Thomson Reuters. De eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op het ogenblik van de 
levering aan Thomson Reuters. 
4. Terugzendingen.   Thomson Reuters is gerechtigd de Producten terug te zenden aan de Verkoper 
binnen de zes maanden na de ontvangst ervan en zal een volledige terugbetaling ontvangen onder 
voorbehoud dat de Producten zich in hun originele verpakking bevinden en in een staat die toelaat om ze 
als nieuwe producten door te verkopen; Producten die op maat zijn gemaakt of verouderd zijn, kunnen 
niet worden teruggezonden, tenzij in het geval van een gebrekkig Product. Voor alle toegestane 
terugzendingen zal Thomson Reuters de Verkoper kennisgeven van zijn voornemen om de Producten 
terug te zenden en binnen de 24 uur na deze kennisgeving, zal de Verkoper een nummer inzake de 
Goedkeuring van de Terugzending van Materiaal toekennen en verschaffen aan Thomson Reuters 
(Return Materials Authorization ("RMA")). Indien de terugzending te wijten is aan een fout van Thomson 
Reuters zijn de verzendingsvoorwaarden voor de teruggezonden Producten D.D.U. Bestemming 
(INCOTERMS 2000). De verzendingsvoorwaarden in het kader van de andere terugzendingen van 
Producten zijn E.X.W. Plaats van Vertrek. (INCOTERMS 2000). 
5. Naleving van de Procedures van Thomson Reuters; Verzekering. Indien de Diensten worden 
uitgevoerd in de lokalen van Thomson Reuters, zal het personeel van de Verkoper de 
veiligheidsprocedures, regels, reglementeringen en beleidslijnen van Thomson Reuters (zoals van tijd tot 
tijd bijgewerkt) dienen te volgen en na te leven en de Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen 
om ten alle tijde iedere verstoring van de normale exploitatieactiviteiten van Thomson Reuters te 



beperken. De Verkoper zal op zijn eigen kosten een verzekering dienen aan te gaan die voldoende is om 
alle schadevergoedingen, aansprakelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit of verwant zijn met de 
PO te dekken. 
6. Wetgeving betreffende het Milieu, de Gezondheid en Veiligheid en andere standaarden.  De 
Verkoper wordt verondersteld het doel te begrijpen waarvoor de Producten en Diensten zullen worden 
gebruikt door Thomson Reuters. De Producten en Diensten dienen de wetgeving inzake het Milieu, de 
Gezondheid en Veiligheid na te leven alsook andere standaarden van toepassing in België, waaronder, 
doch niet beperkt tot de Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
van 4 Augustus 1996, het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement 
inzake afvalvoorkoming en –beheer van 5 December 2003 en het Koninklijk Besluit van 12 Oktober 2004 
inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 
7. Prijzen.   De prijzen worden weergegeven in de Bestelling. De Verkoper zal Thomson Reuters 
onmiddellijk informeren van alle hoeveelheid- en andere kortingen, prijsverminderingen en promoties 
aangeboden door de Verkoper en waarvoor Thomson Reuters in aanmerking komt of kan komen. Tenzij 
uitdrukkelijk anders toegestaan in de PO, worden er geen bijkomende kosten aangerekend aan Thomson 
Reuters opdat de Verkoper zijn verplichtingen zou uitvoeren of opdat Thomson Reuters zijn rechten kan 
uitoefenen onder deze PO. 
8. Facturatie; Betaling; Belastingen.   De Verkoper zal Thomson Reuters factureren volgend op het 
ogenblik van de levering van de Producten of de uitvoering van de Diensten zoals aangegeven in de 
Bestelling. Onbetwiste facturen worden betaald door Thomson Reuters binnen dertig dagen te rekenen 
vanaf de datum van de factuur. Niettegenstaande het voorgaande zijn alle sommen die verschuldigd zijn 
of die verschuldigd zullen zijn door Thomson Reuters, onderworpen aan een vermindering door Thomson 
Reuters als gevolg van compensatie of van een tegenvordering die voortvloeit uit de PO. Thomson 
Reuters is gerechtigd om betalingen te doen aan de Verkoper door middel van eender welk kaart 
gekozen door Thomson Reuters, een bedrijfscheque, of via een elektronische transfer van fondsen 
(Electronic Funds Transfer ("EFT")). In de prijs zijn niet inbegrepen, de BTW, verkoopsgebruiks-, douane- 
en transactieheffingen, dan wel gelijksoortige belastingen. Indien zulke belastingen van toepassing zijn, 
zal de Verkoper deze apart vermelden op de factuur. Thomson Reuters heeft geen verplichting om 
belastingen of kosten te betalen die gebaseerd zijn op het netto-inkomen van de Verkoper. Indien 
onbetwiste facturen onbetaald blijven na de vervaldag, dan bestaat het enige verhaal van de Verkoper 
erin om intrest aan te rekenen aan de jaarlijkse rentevoet van 2% boven de basisrente van de HSBC 
Bank plc; deze intrest zal aangroeien op een maandelijkse basis. 
9. Waarborgen.   De Verkoper verklaart en waarborgt aan Thomson Reuters dat: (a) eerstgenoemde een 
entiteit is die geldig bestaat onder de toepasselijke wetgeving; (b) hij over de nodige rechten, titels, 
licenties en bevoegdheden beschikt om deze PO te sluiten en om al diens verplichtingen hieronder uit te 
voeren; (c) de uitvoering van alle verplichtingen door de Verkoper geen schending uitmaakt van de 
toepasselijke wetten, reglementen of verordeningen; (d) geen intellectuele rechten van derden worden 
geschonden door de uitvoering door de Verkoper van diens verplichtingen of door het gebruik door 
Thomson Reuters van de Producten en Diensten; (e) de Producten en Diensten vrij zijn van enige 
zekerheden en lasten en er geen actuele of dreigende vorderingen hangende zijn die een wezenlijke 
negatieve impact zouden kunnen uitoefenen op het vermogen van de Verkoper om zijn verplichtingen uit 
te voeren onder deze PO of op de uitoefening door Thomson Reuters van haar rechten die hieronder 
worden toegekend; (f) hij adequate overeenkomsten heeft afgesloten met zijn werknemers en 
contractanten om zijn verplichtingen uit te voeren onder de PO; (g) de Producten en Diensten geen 
materiële gebreken bevatten en zullen werken volgens de voldoening van Thomson Reuters en in 
overeenstemming met de PO; (h) de Producten en Diensten geschikt zijn voor het beoogde doeleinde, 
indien het beoogde doeleinde werd meegedeeld aan de Verkoper en Thomson Reuters zich baseert op 
het oordeel van de Verkoper en op diens keuze; (i) het Product nieuw is en niet gebruikt, geherfabriceerd 
of geherconditioneerd werd; en (j) hij de Diensten zal uitvoeren op een professionele en vakkundige wijze 
en volgens de hoogste industriestandaarden. In het geval dat het Product of de Dienst deze waarborgen, 
verklaringen en voorwaarden niet respecteert, zal de Verkoper op eigen kosten dit Product herstellen of 
vervangen door een nieuw en conform product of de Diensten opnieuw uitvoeren, naargelang het geval; 
Thomson Reuters heeft evenwel het recht om, zonder afbreuk te doen aan de rechten op 
schadevergoeding of enig andere herstelmaatregel wettelijk voorhanden of onder deze PO, te kiezen 
voor een volledige terugbetaling van alle betaalde kosten in plaats van een dergelijke herstelling, 
vervanging of heruitvoering. 



10. Vrijwaring.  De Verkoper zal, op eigen kosten, Thomson Reuters vrijwaren tegen alle vorderingen, 
eisen, aanspraken of procedures ingesteld tegen Thomson Reuters ("Vorderingen") of tegen alle 
aansprakelijkheden, verliezen, schadevergoedingen, uitspraken, regelingen, kosten en uitgaven 
(waaronder redelijke advocatenkosten) ( "Verliezen") indien zulke Vorderingen of Verliezen betrekking 
hebben op een schending door de Verkoper van enige verklaring, waarborg, afspraak of overeenkomst 
waartoe hij zich op basis van deze PO verbonden heeft of tegen alle verwondingen of schade 
veroorzaakt door de Verkoper of de Producten aan personen of eigendom gedurende de uitvoering van 
zijn verplichtingen onder de PO. 
11. Gevoelige Informatie.   Alle goederen (waaronder, doch niet beperkt tot, materialen, systemen, 
software, hardware, gereedschap en uitrusting) en informatie (waaronder, doch niet beperkt tot 
mondelinge, schriftelijke, visuele, grafische en elektronische informatie), rechtsreeks of onrechtstreeks 
verschaft door Thomson Reuters aan de Verkoper, of analyses, compilaties, studies of andere 
documenten voorbereid door de Verkoper of zijn vertegenwoordigers die zulke informatie, verschaft door 
Thomson Reuters, bevatten of op andere wijze weergeven (gezamenlijk "Gevoelige Informatie"), zullen 
vertrouwelijk dienen te worden behandeld en zullen de exclusieve eigendom blijven van Thomson 
Reuters, en zullen enkel gebruikt en verspreid worden door de Verkoper in de mate dat zulks 
noodzakelijk is voor de uitvoering van deze PO. De Verkoper zal in alle opzichten, iedere wetgeving 
inzake bescherming van persoonsgegevens naleven. Deze bepaling 11 zal niet van toepassing zijn op 
Gevoelige Informatie waarvan de Verkoper kan aantonen (a) dat deze algemeen beschikbaar is 
geworden voor het publiek, hetgeen niet het gevolg is van een verspreiding door de Verkoper of door 
diegene aan wie de Verkoper de Gevoelige Informatie heeft overgemaakt; (b) dat deze gekend was door 
de Verkoper of in diens bezit was zonder dat hij daarbij onderworpen was aan een 
geheimhoudingsverplichting en vooraleer deze werd meegedeeld aan de Verkoper; of (c) dat deze op 
onafhankelijke wijze werd ontwikkeld door de Verkoper, zonder gebruik of verwijzing naar de Gevoelige 
Informatie. 
12. Overdracht van Rechten.   De Verkoper draagt hierbij aan Thomson Reuters en haar 
rechtsopvolgers en rechthebbenden, met een garantie van volle eigendom, alle rechten, titels en 
belangen over voor de gehele wereld met betrekking tot de resultaten verwant aan de Diensten 
(waaronder, doch niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke 
resultaten en voor eender welke exploitatiewijze, die al dan niet nu bekend zijn of in de toekomst, al dan 
niet geregistreerd, en voor alle aanvragen en hernieuwingen die daarop betrekking hebben) van het 
ogenblik dat die rechten in werking treden en voor de duur van de bescherming van de rechten. De 
tegenprestatie van deze overdracht zit in de prijs begrepen die Thomson Reuters aan de Verkoper dient 
te betalen. De Verkoper verbindt zich ertoe om bijstand aan Thomson Reuters te verlenen om enige 
verklaring te doen of enig document te ondertekenen om aan te tonen, vast te leggen of op een andere 
wijze te verzekeren, in eender welk land, dat deze rechten werden overgedragen, zoals voorzien in deze 
bepaling. 
13. Geen Publiciteit.  De Verkoper zal deze PO, alsook de naam, handelsnamen, merken, of 
dienstenmerken van Thomson Reuters niet verspreiden, gebruiken, of ernaar verwijzen, in eender welke 
reclame, klantenlijst, promotionele documenten of ander publicitair materiaal zonder voorafgaandelijke 
schriftelijke toestemming van Thomson Reuters, dewelke kan worden weerhouden. 
14. Onafhankelijke Contractant.   De Verkoper wordt beschouwd als een niet-exclusieve onafhankelijke 
contractant van Thomson Reuters. De werknemers of agenten van de Verkoper zijn geen werknemers 
van Thomson Reuters en kunnen niet deelnemen in de voordelen of rechten toegekend of aangeboden 
door Thomson Reuters of door de wet aan de werknemers van Thomson Reuters. De Verkoper heeft 
geen bevoegdheid om uitdrukkelijk of stilzwijgend enige verplichting te verlenen of te creëren, 
namensThomson Reuters. 
15. Beëindiging.  Thomson Reuters heeft het recht de uitvoering van werk onder deze PO op eender 
welk moment en om eender welke reden, geheel of gedeeltelijk, van rechtswege en onmiddellijk door 
middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Bij ontvangst van dergelijke kennisgeving, zal de 
Verkoper, behoudens andersluidende instructie, onmiddellijk ieder werk stopzetten, alsook de plaatsing 
van bestellingen voor materialen, faciliteiten en leveringen met betrekking tot de uitvoering van deze PO 
en zal onmiddellijk alle bestaande bestellingen annuleren en alle contracten met onderaannemers 
beëindigen in de mate dat deze bestellingen en onderaannemingscontracten betrekking hebben op deze 
PO. Thomson Reuters zal enkel gehouden zijn om het verschuldigd saldo te betalen aan de Verkoper 
krachtens deze PO voor aangekocht en geleverd materiaal aanvaard door Thomson Reuters, 



voorafgaandelijk aan de ontvangst door de Verkoper van de kennisgeving van de beëindiging en voor 
lopende werkzaamheden vereist voor levering aan Thomson Reuters. Niettegenstaande een 
andersluidende bepaling van deze PO, gaan de partijen akkoord dat die verplichtingen die door hun aard 
bedoeld zijn om na de opzegging of beëindiging voort te bestaan, ook zullen voortbestaan. 
16. Overdracht.   De Verkoper zal voor de uitvoering van rechten of verplichtingen onder deze PO geen 
beroep doen op onderaannemers of zal evenmin dergelijke rechten of verplichtingen overdragen, 
behoudens ingeval van voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Thomson Reuters, die niet op onredelijke 
gronden kan worden geweigerd of vertraagd. Iedere overdracht zonder voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van Thomson Reuters is nietig. Ingeval van toegelaten onderaannemingen of overdrachten 
van de rechten of verplichtingen door de Verkoper, zal de Verkoper solidair aansprakelijk blijven voor de 
handelingen of het nalaten van de cessionaris. Thomson Reuters heeft het recht om voor de uitoefening 
van diens rechten of verplichtingen onder deze PO beroep te doen op onderaannemers en om deze 
rechten of verplichtingen over te dragen aan eender welke derde. Deze PO is bindend voor de 
respectievelijke rechtsopvolgers of gemachtigde cessionarissen van de partijen. 
17. Naleving van Wetgeving.  De partijen zullen alle wetten en reglementeringen van een bepaald land 
naleven wanneer zij zich in dat land bevinden en die op dat moment van kracht zijn. 
18. Afstand van Bepalingen.   Noch een handelswijze, noch het nalaten om de naleving een bepaalde 
PO bepaling strikt af te dwingen, zal beschouwd worden als een afstand van die bepaling. 
19. Rechtsmiddelen; Advocatenkosten- en erelonen.   De rechten en rechtsmiddelen van Thomson 
Reuters voorzien in deze PO zijn cumulatief en bijkomend aan iedere andere rechten en rechtsmiddelen 
voorzien bij wet. Indien een vordering wordt ingesteld onder deze PO is Thomson Reuters gerechtigd om 
alle kosten en redelijke advocatenkosten te ontvangen, voorzover wettelijk toegelaten. 
20. Toepasselijk Recht.  Elk geschil dat voortvloeit uit, of verband houdt met deze PO wordt beheerst 
door het Belgisch recht (wat ook het toepasselijk recht is volgens de regels van het international 
privaatrecht). De Verkoper aanvaardt de onherroepelijke bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel. 
Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende Contracten voor de Internationale Koop van goederen 
is niet van toepassing op deze PO. 
21. Gedeeltelijke Ongeldigheid.   Indien een bepaling van deze PO ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal 
dergelijke bepaling als onbestaande worden beschouwd en worden vervangen door een geldige en 
uitvoerbare bepaling, die in de mate van het mogelijke de bedoeling van de partijen respecteert zoals die 
bestond op het ogenblik dat zij de oorspronkelijke bepaling waren overeengekomen. De overige 
bepalingen van deze PO blijven van kracht. 
22. Voorrang.   De voorwaarden van deze PO hebben voorrang op iedere conflicterende voorgedrukte 
voorwaarden vermeld op een prijsopgave , ontvangstbevestiging, factuur of gelijkaardig document. 
Licentievoorwaarden die zijn gevoegd bij de Producten, zullen, naast de voorwaarden van deze PO, 
eveneens van toepassing zijn, indien zij niet conflicterend zijn. Indien De Verkoper en Thomson Reuters 
een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten aangaande de Producten en Diensten, zal deze 
overeenkomst voorrang hebben op de bepalingen van de PO. 
23. Integraliteit van de Overeenkomst.   Behoudens andersluidende bepaling overeenkomstig bepaling 
22, vertegenwoordigt deze PO de integraliteit van de overeenkomst tussen partijen en vervangt zij alle 
voorafgaandelijke schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen, met betrekking tot het 
voorwerp van deze PO. Deze PO zal enkel kunnen worden gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst 
tussen partijen. Niets in deze bepaling 23 kan de aansprakelijkheid van de partijen voor bedrog, opzet of 
zware fout beperken of uitsluiten. 
24. Rechten van Derden.   Iedere Verbonden Vennootschap van Thomson Reuters is gerechtigd om de 
voorwaarden van deze PO af te dwingen tegenover de Verkoper als een derde begunstigde onder 
voorbehoud van de beperkingen en uitsluitingen hierin opgenomen en mits de partijen bij de PO de 
voorwaarden van deze PO kunnen annuleren of aanpassen, zonder de toestemming van zulke 
Verbonden Vennootschappen. Geen enkele andere derde is gerechtigd om de voorwaarden van deze 
PO af te dwingen. 
                                     June 16, 2008 

 


