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SONY EUROPE LIMITED - VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR DE AANKOOP 
VAN NIET-SONY PRODUCTEN EN DIENSTEN 
 
Van toepassing op  de levering van goederen en/of diensten aan SONY BENELUX, 
een branch van SONY EUROPE LIMITED, met geregistreerd adres te Schipholweg 
275, 1171 PK Badhoevedorp, Nederland, btw-nr. NL801493638B01 en geregistreerd 
bedrijfsnummer 34393003. Sony Europe Limited heeft zijn geregistreerd kantoor in 
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, V.K., btw-nr. 
GB636110080 en geregistreerd bedrijfsnummer 02422874. 
 
Waarschuwing – Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geplaatste 
bestellingen die vervolgens niet door een officiële Bestelbon worden bevestigd, in 
de opmaak van dit document zoals geautoriseerd door Sony. 

 

1) Definities 
a) “Sony” betekent Sony Europe Limited (met geregistreerd kantoor te The 

Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, V.K. en geregistreerd 
bedrijfsnummer 02422874) of die personen, entiteiten en/of rechtspersonen 
die onder gemeenschappelijk bestuur staan van, die het bestuur vormen van 
of bestuurd worden door Sony Europe Limited (waarbij "Bestuur" betekent 
dat de entiteit een direct of indirect aandeleneigenaarschap heeft van ten 
minste vijftig procent van de nu uitgegeven of toekomstig uit te geven 
aandelen met stemrecht). 

b) “Leverancier” betekent elke leverancier van Goederen aan Sony. 
c) “Partijen” betekent Sony en de Leverancier. 
d) “Goederen” betekent elke apparatuur of handelswaar of dienst die door de 

Leverancier aan Sony geleverd worden of geleverd zullen worden onder de 
Bestelbon. 

e) “Specificaties” betekent de beschrijving van de Goederen die in de 
Bestelbon zijn opgenomen of waarnaar de Bestelbon verwijst. 

f) “Bestelbon” of “BB” betekent dit document en alle andere documenten die 

door verwijzing erin voorkomen. 
g) “AEEA-richtlijn” betekent richtlijn 2002/96/EC over afgedankte elektrische 

en elektronische apparatuur, zoals geamendeerd en geratificeerd door 
nationale wetgevingen in de Europese Unie. 

h) “Werkproduct” heeft de betekenis die uiteengezet wordt in artikel 17 b) van 
dit document. 

2) Toepasselijke voorwaarden en bepalingen 

a) Met uitzondering van hetgeen onder artikel 2 b) wordt voorzien, worden 
andere voorwaarden en bepalingen dan degene in dit document uitgesloten 
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorwaarden van de 
Leverancier). 

b) Indien er een schriftelijke overeenkomst bestaat met betrekking tot het 
onderwerp van deze BB, die door beide Partijen ondertekend is en die op het 
tijdstip van de BB van kracht is, dan zijn de voorwaarden van die 
overeenkomst van toepassing op de BB, waarbij er door Sony een 
schriftelijke verwijzing naar de overeenkomst is toegevoegd aan de voorzijde 
van de BB. 

c) Alle voorwaarden, vertegenwoordigingen en garanties, hetzij expliciet of door 
statuut, gemeen recht of anderszins geïmpliceerd (met inbegrip van maar 
niet beperkt tot voorwaarden, vertegenwoordigingen en garanties met 
betrekking tot titels, genotsderving, kwaliteit en geschiktheid voor een 
bepaald doel), blijven geldig en van kracht en zijn van toepassing op het 
onderwerp van deze BB, tenzij anderszins door de Partijen schriftelijk 
overeengekomen. 

d) Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geplaatste bestellingen voor 
Goederen die vervolgens niet door een officiële Bestelbon worden bevestigd, 
in de opmaak van dit document zoals geautoriseerd door Sony. 

3) Dekking en prestaties 

a) De Leverancier zal de Goederen leveren in overeenstemming met de BB en 
in elk geval tegen standaarden die niet lager zijn dan de standaardpraktijk in 
de branche. 

b) De Leverancier zal voor de doeleinden van de BB één enkele persoon 
aanwijzen als zijn vertegenwoordiger en contactpersoon voor Sony. 

4) Conformiteit met specificaties, monsters en standaarden 

a) Alle geleverde Goederen moeten: (i) in alle opzichten voldoen aan de 
specificaties en aan alle patronen, schetsen, ontwerpen, sjablonen of 
monsters die Sony ter beschikking stelt; (ii) waar van toepassing, in alle 
opzichten voldoen aan de vereisten van alle relevante plaatselijke 
standaarden en plaatselijke wetgeving op de plaats van aflevering die van 
kracht is op de datum van aflevering; en (iii) geschikt zijn voor alle doelen die 
aan de Leverancier kenbaar zijn gemaakt, hetzij expliciet of impliciet. 

b) Sony heeft het recht om de specificaties geheel of gedeeltelijk aan te 
passen, maar aanpassing door de Leverancier zal niet aanvaard worden 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony. 

5) Annulering en schorsing van de BB 

a) Sony heeft het recht om te allen tijde na schriftelijke kennisgeving aan de 
Leverancier de BB of een gedeelte ervan te annuleren zonder compensatie 
van de Leverancier, en/of schadeloosstelling te eisen voor alle geleden 
verliezen en uitgaven, als de Leverancier: 
i) nalaat Goederen in overeenstemming met de bepalingen van de BB te 

leveren; 
ii) op dusdanige wijze nalaat om vooruitgang met de BB te boeken, dat 

het doel van de BB in gevaar komt; 
iii) insolvent wordt, onder curatele wordt geplaatst, wordt afgewikkeld of 

anderszins de werkzaamheden staakt; 
iv) een handeling begaat die de belangen van Sony schaadt; of 
v) onder het beheer van een derde partij terechtkomt op dusdanige wijze 

dat dit de belangen van Sony schaadt. 
b) Bij onderbreking van werkzaamheden van Sony of van werkzaamheden van 

een klant van Sony aan wie de in de BB vermelde Goederen te leveren zijn, 
als gevolg van omstandigheden die buiten de macht van Sony liggen zoals, 
doch niet beperkt tot, oorlog, rellen, oproer, het voldoen aan wetten of aan 
overheidsingrepen, industrieel dispuut, brand, watersnood, storm, ontploffing 
of ongeval, die het gebruik van alle of sommige Goederen die onderdeel 
uitmaken van de BB onmogelijk maken of belemmeren, zal Sony het recht 
hebben om de BB op te schorten totdat de genoemde omstandigheden zich 
niet langer voordoen , of, indien Sony hieraan de voorkeur geeft, om de BB 
te annuleren. 

c) Beide Partijen hebben het recht om de BB op elk willekeurig moment te 
beëindigen. De wederpartij dient hiervan drie (3) maanden van tevoren 
schriftelijk in kennis te worden gesteld. 

6) Recht om te inspecteren en te testen 
a) Sony zal het recht hebben op het bijwonen van en indien nodig het 

deelnemen aan inspecties of tests van de Goederen op de locatie van de 
Leverancier of de locaties van de onderaannemers van de Leverancier, en 

de Leverancier zal Sony binnen een redelijke termijn vooraf schriftelijk op de 
hoogte stellen van dergelijke inspecties of tests. 

b) Het bijwonen van of deelnemen aan het inspecteren of testen door Sony van 
de Goederen onder dit artikel 6 zal de Leverancier niet vrijstellen van zijn 
verplichtingen onder de BB. 

c) De Leverancier zal ervoor zorgen dat de voorwaarden en bepalingen van zijn 
onderaannemers voldoen aan de rechten van Sony zoals uiteengezet onder 
dit  artikel 6. 

7) Levering 

a) De Leverancier zal de Goederen aanleveren op het door Sony aangegeven 
tijdstip. De Leverancier zal op Sony’s verzoek leveringsschema's 
beschikbaar stellen. Dergelijke leveringsschema's, indien van toepassing, 
zullen onderdeel van de BB uitmaken. Elke tijd of periode voor aanlevering, 
verzending of voltooiing zal van cruciaal belang zijn. 

b) De Leverancier gaat ermee akkoord Sony onmiddellijk schriftelijk in kennis te 
stellen als er zich gebeurtenissen voordoen of naar verwachting voor zullen 
doen die de leveringsschema's kunnen beïnvloeden. 

c) De Leverancier zal ervoor zorgen dat de Goederen tijdens transport naar 
behoren beschermd zijn tegen schade of kwaliteitsverlies.  

d) Tenzij anderszins door Sony schriftelijk toegestaan, zal de levering door de 
Leverancier aan Sony worden uitgevoerd: (i) op kosten van de Leverancier; 
(ii) op het adres/de adressen dat/die Sony opgeeft; en (iii) franco inclusief 
rechten (DDP) in overeenstemming met de geldende versie van de 
Incoterms op het tijdstip van levering, met die uitzondering dat de levering 
het lossen van de Goederen zal omvatten. 

e) Alle verpakkingen van Goederen en correspondentie met betrekking tot 
Goederen zullen het BB-nummer, de geadresseerde en het aantal en type 
Goederen vermelden. Sony behoudt zich het recht voor, levering van 
Goederen die niet aldus gemarkeerd zijn, te weigeren. 

f) Alle door de Leverancier aangeleverde containers en verpakkingsmaterialen 
zullen als niet retourneerbaar worden beschouwd, en hun kosten zullen in de 
prijs van de Goederen zijn inbegrepen. 

g) De Goederen zullen geschikt verpakt zijn om een veilig transport en gebruik 
in het algemeen mogelijk te maken, en tenzij anderszins door Sony 
schriftelijk toegestaan, zal de verpakking recyclebaar zijn en een minimale 
impact op het milieu hebben. Alle veiligheidsmaatregelen die bij de omgang 
met de Goederen in acht genomen moeten worden, dienen duidelijk op de 
buitenkant van elke verpakking van Goederen vermeld te worden. 

h) Wanneer de Leverancier zich op de locaties van Sony bevindt, moet deze 
ervoor zorg dragen dat er, ook door werknemers en onderaannemers, 
voldaan wordt aan : (i) het milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid en de 
dienovereenkomstige procedures van Sony (met inbegrip van, doch niet 
beperkt tot, die met betrekking tot uitrusting, gedrag en kledij) (op verzoek 
verkrijgbaar); en (ii) alle instructies van Sony-personeel. 

8) Afwijzing 

a) Als Sony Goederen in ontvangst neemt zonder een inspectie of test van de 
Goederen conform artikel 6 bij te wonen of hieraan deel te nemen, zal dit 
geen afbreuk doen aan het recht van Sony om vervolgens de Goederen te 
inspecteren en ze eventueel af te wijzen indien ze niet aan de specificaties 
van de BB voldoen, of Sony's recht om claims op basis van tekortkoming te 
stellen. Wanneer Goederen afgewezen worden, zullen ze aan de 
Leverancier teruggestuurd worden op risico en op kosten van de 
Leverancier. 

b) Als Sony de Goederen afwijst, zal de Leverancier alle afgewezen Goederen 
onmiddellijk vervangen door Goederen die aan de BB voldoen, tenzij 
anderszins door de Partijen onderling schriftelijk overeengekomen. 

9) Titels en risico 
a) Als er door Sony voorschotten of termijnbetalingen verricht worden, zal de 

eigendomstitel, doch niet het risico, op Sony overgaan zodra Goederen aan 
de BB toegewezen worden. Alle aldus toegewezen Goederen zullen door de 
Leverancier naar behoren gemarkeerd en geregistreerd worden als zijnde 
eigendom van Sony. 

b) De eigendomstitels op de Goederen zullen niet later op Sony overgaan dan 
op het tijdstip van aflevering, met dien verstande dat een overdracht van 
eigendomstitel geen afbreuk zal doen aan het recht van Sony op afwijzing op 
grond van non-conformiteit met de specificaties van de BB of andere rechten 
die Sony onder de BB kan hebben. 

c) Het aan de Goederen verbonden risico zal enkel op Sony overgaan na 
afronding van het lossen van de Goederen in de ontvangstzone op het 
leveradres/de leveradressen dat/die Sony opgeeft, met dien verstande dat 
het risico bij alle door Sony afgewezen Goederen onder artikel 8 onmiddellijk 
terug op de Leverancier zal overgaan na kennisgeving door Sony van een 
dergelijke afwijzing. 

10) Betaling 

a) Waar in de BB een vaste aankoopprijs gespecificeerd wordt, zal de prijs van 
de Goederen vaststaan, met uitzondering van kortingen voor vroege betaling 
et cetera. Er zullen geen extra kosten worden toegevoegd, noch zal er een 
afwijking plaatsvinden. Waar een aankoopprijs gespecificeerd wordt in de 
vorm ‘mag € xxx niet overschrijden’, zal Sony niet verplicht zijn tot betaling 
van bedragen die het gespecificeerde bedrag overschrijden, tenzij een vaste 
prijs die het gespecificeerde bedrag overschrijdt door Sony schriftelijk 
aanvaard werd. 

b) Facturen dienen naar het adres gestuurd te worden dat boven aan de BB 
staat aangegeven. 

c) Facturen moeten het BB-nummer en het bedrijfsnummer en btw-nummer van 
de Leverancier dragen. 

d) Gedeeltelijke facturatie wordt niet aanvaard tenzij Sony zich hiermee 
schriftelijk akkoord verklaart. 

e) De Leverancier zal het recht hebben een factuur voor de Goederen in te 
dienen nadat de levering van de Goederen voltooid is. 

f) Sony heeft het recht om alle facturen van de Leverancier af te wijzen die niet 
volledig met de BB overeenstemmen. 

g) Gefactureerde bedragen zullen 60 kalenderdagen na ontvangst door Sony 
van een geldig ingediende factuur betaalbaar zijn, tenzij Sony tegen de tijd 
dat de betaling dient te geschieden, de Goederen of een gedeelte ervan 
onder artikel 8 heeft afgewezen. 

h) Indien Sony Goederen of een gedeelte ervan heeft afgewezen en nog geen 
betaling heeft verricht en de betreffende afgewezen Goederen vervolgens 
door de Leverancier vervangen worden door Goederen die aan de BB 
beantwoorden, zal Sony niet later dan 60 kalenderdagen na de ontvangst 
door Sony van een geldige factuur hiervoor een betaling uitvoeren. 

i) De betaling door Sony kan vertraagd worden, zonder dat hierbij een 
eventuele korting voor spoedige betaling komt te vervallen, indien de 
Leverancier: 



 

i) verzuimt om op de dag van transport van de verzending van Goederen 
een adequate kennisgeving van verzending en bijbehorende facturen 
te bezorgen; of 

ii) verzuimt om dit  artikel 10 na te leven. 

j) De Leverancier zal verantwoordelijk zijn voor het aangeven en betalen van 
alle belastingen, douanerechten en enige andere belasting in 
overeenstemming met de geldende wetgeving, met inbegrip van alle 
daarmee verbonden boetes, intresten en kosten, en zal Sony vergoeden en 
vrijwaren van dergelijke kosten. 

11) Beschikbaarheid van onderdelen 

Waar Goederen onderhoud vereisen of ervoor in aanmerking komen, zal de 
Leverancier het uiterste in het werk stellen om de beschikbaarheid van 
reserveonderdelen hiervoor te waarborgen en wel gedurende een periode 
van minimaal 7 jaar vanaf de datum van levering van de Goederen aan 
Sony. Waar door toedoen van veroudering van de reserveonderdelen de 
Leverancier zich niet in staat acht de betreffende beschikbaarheid te 
waarborgen, zal de Leverancier Sony onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 
stellen om Sony in staat te stellen adequate regelingen met het oog op de 
verdere ondersteuning van de Goederen te treffen. 

12) Veiligheid en AEEA 

a) De Leverancier garandeert dat de Goederen voldoen aan alle relevante 
nationale en industriële veiligheidsstandaarden die op de plaats van levering 
van toepassing zijn. 

b) De Leverancier garandeert dat hij voldoet aan alle bepalingen van de richtlijn 
AEEA die van toepassing zijn op de aanlevering en elke volgende afdanking 
van de Goederen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, alle verplichtingen 
die op de Leverancier rusten als gevolg van het feit dat de Leverancier de 
‘Producent’ (zoals gedefinieerd in de AEEA-richtlijn) van de Goederen is. De 
Leverancier zal Sony vrijwaren (voor zover toegestaan door de geldende 
wetgeving) van alle kosten en uitgaven die voor Sony ontstaan als gevolg 
van het verzuim van de Leverancier of van diens werknemers, 
vertegenwoordigers of onderaannemers om aan de betreffende 
voorzieningen tegemoet te komen. 

c) De Leverancier zal, voor zover redelijkerwijs verlangd door Sony, met Sony 
samenwerken bij mogelijke stappen die Sony onderneemt om te voldoen aan 
de voorschriften van de AEEA-richtlijn voor de Goederen. 

13) Vertrouwelijkheid van informatie 
De Leverancier zal alle door Sony verstrekte informatie als vertrouwelijk 
behandelen en dergelijke informatie enkel ten behoeve van het uitvoeren van 
de BB gebruiken. De Leverancier zal adequate bewaring en bewaking van 
alle tekeningen, gegevens en andere materialen uitoefenen die aan hem 
verstrekt worden en deze retourneren of zich ervan ontdoen in 
overeenstemming met de instructies van Sony. Er zal voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Sony ingewonnen worden voordat de 
Leverancier welke informatie ook met betrekking tot de BB openbaar maakt. 
Voor alle duidelijkheid: dit artikel 13 dient niet als vervanging of anderszins 
aanpassing van geheimhoudingsovereenkomsten met betrekking tot het 
onderwerp van deze BB. 

14) Garantie 

a) De Leverancier waarborgt dat op het moment van levering en gedurende een 
periode van twee (2) jaar nadien, de Goederen (i) vrij van enig gebrek of 
tekortkoming qua materialen en verwerking zijn; en (ii) voldoen aan de 
specificaties. 

b) Gedurende de garantieperiode die in bovenstaand artikel 14 a) 
gespecificeerd wordt, zal de Leverancier op verzoek van Sony gratis alle 
gebreken en/of tekortkomingen in alle Goederen repareren of alle defecte 
en/of gebrekkige Goederen vervangen. Gerepareerde Goederen en 
vervangingsgoederen zullen onderworpen zijn aan voornoemde 
garantieverplichtingen gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de 
datum van levering van de gerepareerde of vervangingsgoederen. 

15) Aansprakelijkheid en verzekering 
a) De Leverancier zal Sony vergoeden en vrijwaren van voor alle verliezen die 

bij adequaat gebruik ontstaan door gebrekkige materialen, goederen, 
kwaliteit of gebrekkig ontwerp geleverd door de Leverancier. 

b) De Leverancier zal Sony vergoeden en vrijwaren van: 
i) claims als gevolg van overlijden, schade of letsel van personen; en 
ii) claims als gevolg van schade aan het bezit van personen, 
door toedoen van elke nalatigheid of elke handeling of verzuim van de zijde 
van de Leverancier, diens werknemers, onderaannemers of 
vertegenwoordigers als gevolg van het ten uitvoer brengen van de BB. 

c) Als een derde partij in verband met de BB aanspraak maakt op 
schadevergoeding jegens de Leverancier of Sony, zal de partij in kwestie de 
andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen. 

d) Zonder op enige wijze afbreuk te doen aan de onderhavige aansprakelijkheid 
van de Leverancier, zal de Leverancier ervoor zorgen te blijven voldoen aan 
geldige verzekeringspolissen — van een verzekeringsmaatschappij met een 
goede reputatie — voor aansprakelijkheid voor werknemers en producten, 

teneinde zijn aansprakelijkheid onder de BB voor de duur van de BB te 
dekken. De Leverancier zal op verzoek van Sony dergelijke 
verzekeringscertificaten presenteren, met details omtrent de dekking, en de 
reçu’s voor de premies van het lopende jaar. 

16) Regelgeving voor invoer en uitvoer 

Waar de Goederen onderhevig zijn aan voorschriften voor controle van 
uitvoer of invoer, zal de Leverancier Sony daaromtrent in kennis stellen en 
zal hij: 
i) alle noodzakelijke documentatie voor de uitvoer van de Goederen voor 

Sony verwerven; en 
ii) alle redelijke ondersteuning aan Sony bieden bij het verwerven van 

invoerdocumentatie voor de Goederen en documentatie voor elke 
volgende heruitvoer van de Goederen. 

17) Intellectuele-eigendomsrechten 

a) De Leverancier zal Sony vrijwaren van alle kosten, claims, procedures, of 
eisen met betrekking tot inbreuken op octrooi, modelrecht, handelsmerk, 
auteursrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten die ontstaan door de 
verkoop of het gebruik van Goederen die onder deze BB verschaft worden, 
met dien verstande dat: (i) Sony voldoet aan de BB; (ii) Sony de Leverancier 
informeert zodra het op de hoogte is van dergelijke claims, procedures of 
eisen; en (iii) Sony al het redelijke in het werk stelt om te voldoen aan 
redelijke verzoeken van de Leverancier om verliezen te beperken of te 
reduceren, die ontstaan als gevolg van dergelijke claims, procedures of 
eisen, welke stappen kunnen omvatten (als de Leverancier dit verkiest): 
aanvaarding van de Leverancier van gelijkwaardige, aangepaste of 
vervangingsgoederen of -diensten die geen inbreuk plegen. 

b) In de maximale door de wet toegestane mate zal, waar de BB 
ontwikkelingswerkzaamheden omvat, het eigendom over intellectuele-
eigendomsrechten die ontstaan door dergelijke 
ontwikkelingswerkzaamheden inclusief (doch niet beperkt tot) alle 
intellectuele-eigendomsrechten op notities, schetsen, documentatie, 
computerprogramma’s, klantenlijsten, geluiden en visuele afbeeldingen 
("Werkproduct") aan Sony overgedragen worden, en de Leverancier zal 

samenwerken in de mate die noodzakelijk is om een dergelijke overdracht te 
bewerkstelligen zodra een dergelijk eigendomsrecht ontstaat. 

c) In de maximale door de wet toegestane mate doet de Leverancier bij dezen 
onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van alle morele rechten op en in 
het Werkproduct ten gunste van Sony, diens gemachtigden en 
rechtsopvolgers. 

18) Onderaanneming en aanbesteding 

a) De rechten en verplichtingen van de Leverancier onder de BB kunnen niet in 
onderaanneming worden gegeven zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Sony. 

b) Indien van Sony schriftelijke toestemming tot onderaanneming verkregen 
wordt, zal dergelijke toegestane onderaanneming de Leverancier niet 
vrijstellen van diens verplichtingen jegens Sony onder de PO en zal de 
Leverancier geheel aansprakelijk tegenover Sony blijven voor de 
handelingen en nalatigheden van dergelijke onderaannemers als waren het 
zijn eigen handelingen en nalatigheden (met inbegrip van, doch niet beperkt 
tot, fouten of gebreken door onderaannemers of verzuim van hun zijde om 
tijdig te leveren). 

c) De Leverancier zal verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de BB en 
zal de BB en zijn recht op betaling op basis hiervan niet aanbesteden. 

d) Sony mag zijn rechten en/of verplichtingen onder de BB vrijelijk aanbesteden 
of in onderaanneming geven zonder dat de voorafgaande toestemming van 
de Leverancier vereist is. 

19) Scheidbaarheid 

Indien, om welke reden dan ook, een rechtbank met bevoegde jurisdictie 
oordeelt dat een bepaling van de BB of een gedeelte ervan, niet afdwingbaar 
is, zal die bepaling van de BB voor zover mogelijk afgedwongen worden 
teneinde de doelstelling van de Partijen te bewerkstelligen en zal de rest van 
de BB onverminderd van kracht blijven. 

20) Afstand 

Als een van beide Partijen niet in staat is om een bepaling van de BB af te 
dwingen, zal dit niet worden beschouwd als het afstand doen van het in de 
toekomst afdwingen hiervan, noch van het afdwingen van enige andere 
bepaling. Alle rechten en remedies die onder de BB of door de wet worden 
toegewezen, zullen cumuleerbaar zijn en kunnen afzonderlijk of gelijktijdig 
uitgeoefend worden. 

21) Toepasselijke wetgeving en plaats van uitvoering 
De BB zal onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden volgens 
Nederlands recht, , en de Partijen onderwerpen zich bij deze aan de 
exclusieve rechtspraak van de Nederlandse rechtbanken. De toepasbaarheid 
op deze BB van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken ("Weens Koopverdrag") wordt nadrukkelijk 
uitgesloten.
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1171 PK Badhoevedorp, The Netherlands, VAT no. NL801493638B01 and registered 
company number 34393003.Sony Europe Limited has its registered office at The 
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK, VAT no. GB636110080 and 
registered company number 02422874. 
 
Warning – Sony will not accept liability for any orders placed which are not 
subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of this 
document, authorised by Sony. 

 

1) Definitions  
a) “Sony” means Sony Europe Limited (with its registered office at The Heights, 

Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK and registered company 
number 02422874) or such persons, entities and/or body corporates that are 
under common Control with, Control, or are Controlled by Sony Europe Limited 
(where “Control” shall mean that the entity has a direct or indirect equity 
ownership of at least fifty per cent of the voting shares in issue now or in the 
future). 

b) “Supplier” means any supplier of Goods to Sony.  
c) “Parties” means Sony and the Supplier. 
d) “Goods” means any equipment or commodity or services supplied or to be 

supplied by the Supplier to Sony under the Purchase Order. 
e) “Specifications” means the description of the Goods contained in or referred 

to in the Purchase Order. 
f) “Purchase Order” or “PO” means this document and all other documents 

incorporated by reference. 
g) “WEEE Directive” means Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and 

Electronic Equipment as amended and enacted by national laws within the 
European Union. 

h) “Work Product” has the meaning set out in Clause 17 b) of this document. 

2) Terms and Conditions applying  

a) Except as provided for in Clause 2 b) below, terms and conditions other than 
those contained in this document (including without limitation the Supplier’s 
terms and conditions) are excluded. 

b) If there is a written agreement in respect of the subject matter of this PO, 
which has been signed by both Parties, and which is in force at the time of 
the PO, the terms and conditions of that agreement shall apply to the PO, 
where a written reference to that agreement has been added by Sony to the 
front of the PO. 

c) All conditions, representations and warranties, express or implied by statute, 
common law or otherwise (including but not limited to conditions, 
representations and warranties as to title, quiet enjoyment, quality and fitness 
purpose), shall remain valid and effective and apply to the subject-matter of 
this PO, unless otherwise agreed by the Parties in writing. 

d) Sony will not accept any liability for any orders for Goods placed which are 
not subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of 
this document, authorised by Sony. 

3) Scope and performance 

a) The Supplier shall supply the Goods in accordance with the PO and in any 
event at a standard no lower than standard practice within the industry. 

b) The Supplier shall appoint a single person as its representative and point of 
contact to Sony for the purposes of the PO. 

4) Conformity with Specification, Samples and Standards 
a) All Goods supplied must: (i) conform in all aspects with the Specifications 

and with any patterns, drawings, designs, moulds or samples provided by 
Sony; (ii) where appropriate, conform in all aspects with the requirements of 
all relevant local standards and local legislation at the place of delivery in 
force at the date of delivery; and (iii) be fit for any purposes made known to 
the Supplier, whether expressly or by implication. 

b) Sony has the right to modify the Specifications in whole or in part, but no 
modification by the Supplier will be accepted without Sony’s prior written 
consent. 

5) Cancellation and Suspension of the PO 

a) Sony shall be entitled, at any time on giving written notice to the Supplier, to 
cancel the PO or any part thereof without compensation to the Supplier, 
and/or claim reimbursement for all losses and expenses suffered, in the 
event that the Supplier: 
i) fails to supply Goods in accordance with the terms of the PO; 
ii) fails to make progress with the PO so as to jeopardise the purpose of 

the PO; 
iii) becomes insolvent, goes into receivership, is wound up or otherwise 

ceases business; 
iv) commits some act prejudicial to the interests of Sony; or 
v) becomes subject to the control of a third party in a manner prejudicial 

to the interests of Sony. 
b) In the event of any interruption to Sony’s business, or to the business of a 

customer of Sony to whom the Goods detailed in the PO are to be supplied, 
due to circumstances beyond Sony’s control such as, but not limited to, any 
war, riot, civil commotion, compliance with any law or governmental actions, 
industrial dispute, fire, flood, storm, explosion or accident which would 
prevent or hinder the use of all or part of the Goods which are the subject of 
the PO, Sony shall have the right to suspend the PO until such 
circumstances have ceased or, at its option, cancel the PO. 

c) Either Party shall be entitled to terminate the PO at any time by giving the 
other Party three (3) months’ prior written notice. 

6) Right to inspect and test 
a) Sony shall have the right to witness and, if necessary, take part in inspection 

or testing of the Goods at the premises of the Supplier or the premises of the 
Supplier's sub-contractors, and the Supplier will give Sony reasonable prior 
written notice of any such inspections or tests. 

b) Any witnessing or participation by Sony in any inspection or testing of the 
Goods under this Clause 6 shall not relieve the Supplier of any of its 
obligations under the PO. 

c) The Supplier shall ensure that the terms and conditions of its sub-contracts 
provide for the rights of Sony as stated in this Clause 6. 

7) Delivery 

a) The Supplier shall deliver the Goods at the time specified by Sony. The 
Supplier shall provide delivery schedules upon Sony’s request. Such delivery 
schedules, if applicable, shall form part of the PO. Any time or period for 
delivery, despatch or completion shall be of the essence. 

b) The Supplier agrees to notify Sony immediately in writing of any event 
arising, or anticipated to arise, which may affect delivery schedules. 

c) The Supplier shall ensure that the Goods are adequately protected against 
damage or deterioration in transit.  

d) Unless otherwise agreed in writing by Sony, delivery shall be provided by the 
Supplier to Sony: (i) at the Supplier’s expense; (ii) to the address(es) 
specified by Sony; and (iii) DDP in accordance with the valid version of the 
Incoterms at the time of delivery, except that delivery shall include the off-
loading of the Goods.  

e) All packaging of Goods and correspondence regarding Goods shall clearly 
state the PO number, addressee, address and the number and type of 
Goods. Sony reserves the right not to accept deliveries of Goods not so 
marked. 

f) All containers and packaging materials supplied by the Supplier shall be 
considered non-returnable and their costs shall be included in the price of the 
Goods. 

g) The Goods shall be suitably packaged to allow safe transport and general 
handling and, unless otherwise agreed in writing by Sony, the packaging 
shall be recyclable and constitute a minimum impact on the environment. 
Any safety precautions required to be observed in the handling of the Goods 
are to be indicated clearly on the outside of each package of Goods. 

h) When at Sony’s premises, the Supplier must comply, and must ensure that 
its employees and sub-contractors comply, with: (i) Sony’s environmental 
and health and safety policies and procedures (including but not limited to 
those relating to equipment, behaviour and clothing) (available on request); 
and (ii) any instructions from Sony personnel.  

8) Rejection 
a) Where Sony receives Goods without witnessing or participating in any 

inspection or testing of the Goods pursuant to Clause 6, Sony’s right 
subsequently to inspect the Goods and reject them if they do not comply with 
the Specifications or the PO, or to claim for shortage, shall not be prejudiced.  
When Goods are rejected, they will be returned to the Supplier at the 
Supplier’s risk and expense. 

b) Where Sony rejects the Goods, the Supplier shall immediately replace any 
rejected Goods with goods which conform to the PO, unless otherwise 
agreed in signed writing between the Parties. 

9) Title and Risk 

a) Where advance or staged payments are made by Sony, title but not risk shall 
pass to Sony as soon as Goods are allocated to the PO.  All Goods so 
allocated shall be adequately marked and recorded by the Supplier as being 
the property of Sony. 

b) Title in the Goods shall pass to Sony no later than the time of delivery, 
provided that any passing of title shall not prejudice either Sony’s right to 
reject for non-conformity with the Specifications or the PO, or any other rights 
that Sony may have under the PO. 

c) The risk in the Goods shall pass to Sony only upon completion of the 
unloading of the Goods at the receiving area at the delivery address(es) 
specified by Sony, provided that the risk in any Goods rejected by Sony 
under Clause 8 shall revert to the Supplier immediately upon notice being 
given by Sony of such rejection.  

10) Payment 

a) Where a fixed purchase price is specified in the PO, the price for the Goods 
shall be fixed and firm, with the exception of early payment discounts and the 
like, and no form of surcharge shall be added or variation made.  Where a 
purchase price is specified in the form ‘not to exceed € xxx’, Sony shall not 
be liable to pay sums in excess of the amount specified, unless a fixed price 
exceeding the amount specified has been accepted in signed writing by 
Sony. 

b) Invoices must be sent to the address indicated at the top of the PO. 

c) Invoices must bear the PO number and the Supplier’s company number and 
VAT number. 

d) Partial invoicing is not accepted unless agreed in signed writing by Sony. 

e) The Supplier shall be entitled to submit an invoice for the Goods upon 
completion of delivery of the Goods. 

f) Sony has the right to reject any invoices from the Supplier that do not fully 
comply with the PO.  

g) Sums invoiced shall fall due for payment 60 calendar days after Sony’s 
receipt of a validly submitted invoice, unless by the time when payment is 
due Sony has rejected the Goods or any of them under Clause 8. 

h) If Sony has rejected the Goods or any of them without having made payment 
and such rejected Goods are thereafter replaced by the Supplier with goods 
which conform to the PO, then payment shall be made by Sony no later than 
60 calendar days after Sony’s receipt of a valid invoice for the same. 

i) Payment may be delayed, but no prompt payment discount shall be forfeited, 
by Sony in the event that the Supplier: 

i) fails to send on the day of despatch for each consignment of Goods 
appropriate advice of despatch and invoices; or 

ii) fails to comply with this Clause 10. 

j) The Supplier shall be responsible for reporting and payment of all taxes, 
customs duties and any other duties in accordance with applicable law, 
including any fines, interest and costs in connection therewith and shall 
indemnify and hold Sony harmless in respect of any such costs. 

11) Availability of Parts 

Where Goods require or are capable of maintenance, the Supplier will use its 
best endeavours to ensure the availability of service parts therefor for a 
period of not less than 7 years from the date of delivery of the Goods to 
Sony.  Where by reason of obsolescence the Supplier considers that it will be 
unable to maintain such availability of service parts, the Supplier will notify 
Sony immediately in writing to enable Sony to make appropriate 
arrangements for the continued support of the Goods. 



      

12) Safety and WEEE    

a) The Supplier warrants and undertakes that the Goods comply with all 
relevant national and industrial safety standards applicable at the place of 
delivery. 

b) The Supplier warrants and undertakes to comply with all provisions of the 
WEEE Directive that apply in respect of the supply and any subsequent 
disposal of the Goods, including but not limited to any obligations placed 
upon the Supplier as a result of the Supplier being the  “Producer” (as 
defined in the WEEE Directive) of the Goods. The Supplier shall indemnify 
Sony (to the fullest extent permitted by applicable law) for any costs and 
expenses incurred by Sony as a result of the Supplier or any of its 
employees, agents or sub-contractors failing to comply with such provisions. 

c) The Supplier will cooperate with Sony, to the extent reasonably required by 
Sony, in respect of any steps taken by Sony to comply with any provisions of 
the WEEE Directive in respect of the Goods. 

13) Confidentiality of Information 

The Supplier shall treat all information provided by Sony as confidential and 
use such information only for the purpose of performing the PO.  The 
Supplier shall exercise proper custody and control over any drawings, data 
and other materials issued to it and return or dispose of such in accordance 
with Sony’s instructions.  Prior written consent shall be obtained from Sony 
before any publicity is issued by the Supplier in connection with the PO. For 
the avoidance of doubt, this Clause 13 shall not replace or otherwise modify 
any non-disclosure agreement concerning the subject matter of this PO. 

14) Warranty 

a) The Supplier warrants and represents that, at the time of delivery and for a 
period of two (2) years thereafter, the Goods will: (i) be free from all defects 
and deficiencies in materials and workmanship; and (ii) conform to the 
Specifications. 

b) During the warranty period specified in Clause 14 a) above, the Supplier 
shall on Sony’s request repair any defects and/or deficiencies in any Goods 
or replace any defective and/or deficient Goods free of charge.  Repaired 
Goods and replacement Goods shall be subject to the foregoing warranty 
obligations for a period of two (2) years from the date of delivery of the 
repaired or replacement Goods. 

15) Liability and Insurance 
a) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified in respect of all 

losses which result, during proper use, from defective materials, goods, 
workmanship or design supplied by the Supplier. 

b) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified against: 
i) any claim arising out of death or loss or injury caused to any person; 

and 
ii) any claim arising out of damage to the property of any person, 
by reason of any negligence or any act or omission on the part of the 
Supplier, its employees, sub-contractors or agents arising out of the 
performance of the PO. 

c) In the event a third party makes a claim for damages against either the 
Supplier or Sony in connection with the PO, the Party in question shall notify 
the other Party without undue delay.  

d) Without in any way limiting the Supplier’s liability hereunder, the Supplier 
undertakes to maintain in force with a reputable insurance company valid 
employers’ and products liability insurance policies to cover its liabilities 
under the PO for the term of the PO.  The Supplier shall, on Sony's request, 
produce such insurance certificates giving details of cover and the receipts 
for the current year's premiums. 

16) Import & Export Regulation 

Where the Goods are subject to export or import control regulations, the 
Supplier shall notify Sony of all such matters and will: 

i) obtain all necessary documentation for the export of the Goods to 
Sony; and 

ii) give all reasonable assistance to Sony in obtaining importation 
documentation for the Goods and documentation for any subsequent 
re-exportation of the Goods. 

17) Intellectual Property Rights 

a) The Supplier shall indemnify Sony from and against all costs, claims, 
proceedings or demands in respect of any infringement of patent, registered 
design, trade mark, copyright or other intellectual property rights arising out 
of the sale or use of any Goods supplied under this PO provided: (i) Sony is 
in compliance with the PO; (ii) Sony promptly notifies the Supplier as soon as 
it becomes aware of any such claims, proceedings or demands; and (iii) 
Sony uses reasonable endeavours to comply with all reasonable requests by 
the Supplier to take steps to mitigate or reduce any losses suffered as a 
result  of any such claims, proceedings or demands, which steps may include 
(at the Supplier’s option) accepting from the Supplier equivalent non-
infringing modified or replacement goods or services. 

b) To the fullest extent permitted by law, where development forms part of the 
PO, the ownership of any intellectual property rights arising from such 
development including (without limitation) any intellectual property rights in 
notes, drawings, documentation, computer programs, customer lists, sound 
and visual images (“Work Product”) shall be transferred to Sony and the 
Supplier shall co-operate in any measure necessary to make such transfer 
effective as soon as any such right arises. 

c) To the fullest extent permitted by law, the Supplier hereby unconditionally 
and irrevocably waives in favour of Sony, its licensees and successors in 
title, all moral rights in and to the Work Product. 

18) Subcontracting and Assignment 

a) The Supplier’s rights and obligations under the PO cannot be sub-contracted 
without the prior written permission of Sony.  

b) If written permission to sub-contract is obtained from Sony, such permitted 
sub-contracting shall not relieve the Supplier of its obligations to Sony under 
the PO and the Supplier shall remain fully liable to Sony for the acts and 
omissions of such sub-contractors as if they were its own acts or omissions 
(including but not limited to any errors or defects by sub-contractors or any 
failure on their part to deliver on time).  

c) The Supplier shall remain responsible for the performance of the PO and 
shall not assign the PO or its right to payment thereunder. 

d) Sony may freely assign or sub-contract its rights and/or obligations under the 
PO without the need to obtain the Supplier’s prior consent. 

19) Severability 

If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of the 
PO, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the PO shall be 
enforced to the maximum extent permissible so as to effect the intent of the 
Parties, and the remainder of the PO shall continue in full force and effect. 

20) Waiver 

Failure by either Party to enforce any provision of the PO shall not be 
deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. All 
rights and remedies conferred under the PO or by law shall be cumulative, 
and may be exercised singularly or concurrently. 

21) Governing Law and Venue 

The PO shall be subject to and construed under Dutch law and the Parties 
hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Dutch courts.  The United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(“CISG”) is explicitly excluded from application to this PO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


