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1 Definitions and construction Definities en interpretatie 
 
 

The schedule to the Letter sets out the meanings attributed to 

words and expressions used in these terms and conditions (these 
General Terms). In addition, a reference in these General 

Terms to a clause or schedule without further reference is a 

reference to the relevant clause or schedule to these General 

Terms. In addition, certain amendments are deemed to be made 

to (certain clauses of) these General Terms in respect of certain 

Suppliers, in each case as set out in Schedule 1. 

In de bijlage bij de Brief zijn de betekenissen gegeven die aan 

termen en uitdrukkingen in deze algemene voorwaarden 
(hierna Algemene Voorwaarden) moeten worden toegekend. 

Verder is een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar 

een artikel of bijlage zonder verdere aanduiding een verwijzing 

naar het desbetreffende artikel in of de desbetreffende bijlage 

bij deze Algemene Voorwaarden. Tevens worden bepaalde 

wijzigingen geacht van toepassing te zijn in (bepaalde artikelen 

van) deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van bepaalde 

Leveranciers, in ieder geval zoals uiteengezet in Bijlage 1. 

 
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal 

en vertaald naar het Nederlands. Deze vertaling is met grote 

zorgvuldigheid samengesteld. Indien er toch afwijkingen zijn 

tussen de Nederlandse vertaling en het Engelstalige origineel, 

dan is de Engelstalige versie leidend behalve waar het 

juridische concepten betreft. 
2 Payment Requests Betalingsverzoeken 
2.1 

 

 
 

In order for a Receivable to qualify for Payment, the Invoice for 

such Receivable must clearly set out (i) the Buyer’s and the 

Supplier’s details, (ii) the amount of the Receivable, (iii) the 

Maturity Date and (iv) if applicable, all such further information 

as notified by the relevant Buyer to the Supplier. 

Een Vordering komt voor Betaling in aanmerking indien op de 

Factuur voor die Vordering duidelijk zijn vermeld (i) de 

gegevens van de Afnemer en Leverancier, (ii) het bedrag van 

de Vordering, (iii) de Vervaldatum en (iv) indien van 

toepassing, alle overige informatie die door de desbetreffende 

Afnemer aan de Leverancier bekend is gemaakt. 
2.2 If the Bank deems a Payment Request to be acceptable and 

approves the Receivable(s) to which such Payment Request 
relate(s), the Bank will inform the Supplier through the IT 

Platform with the Payment Request. 

All payments to the Supplier will be made to the Payment 

Address, irrespective of any other bank account or payment 

methods as agreed between the Supplier and the Buyer. The 

Supplier may change the Payment Address by notifying the Bank 

in writing of the details of the new Payment Address, whereby 

the Bank will have a period of four Business Days to process the 

change in the Payment Address in its systems. 

Indien de Bank een Betalingsverzoek aanvaardbaar acht en de 

Vordering(en) waarop dat Betalingsverzoek betrekking heeft, 
goedkeurt, informeert de Bank de Leverancier via het IT 

Platform met het Betalingsverzoek. Alle betalingen aan de 

Leverancier worden gedaan aan het Betaaladres, ongeacht 

eventuele andere bankrekeningen of betaalmethodes die 

tussen de Leverancier en de Afnemer overeengekomen zijn. De 

Leverancier kan het Betaaladres wijzigen door de Bank 

schriftelijk te informeren over de gegevens van het nieuwe 

Betaaladres, waarbij de Bank binnen vier Werkdagen de 

wijziging in het Betaaladres in haar systemen zal doorvoeren. 
3 Payment Betaling 
3.1 
 

 

The Supplier may cancel the applicability of the Auto Prepayment 

Option by way of a Supplier Request Form, which cancellation 
will be effective after two Business Days upon receipt of such 

Supplier Request Form by the Bank. 

De Leverancier kan de toepasselijkheid van de Automatische 

Vervroegde Betalingsoptie stopzetten door middel van een 
Aanvraagformulier voor Leveranciers, welke stopzetting twee 

Werkdagen na ontvangst van dat Aanvraagformulier voor 

Leveranciers door de Bank van kracht wordt. 
3.2 

 

 

 
 

 

 

 

If and in so far as payment by the Bank of an Approved 

Receivable upon and in conformity with a Payment Request 

results in a partial satisfaction of a Receivable, the Subrogation 

will relate to that Payment or, if no Subrogation is possible under 

applicable law, the Approved Receivable in the amount of the 

Payment Amount and all rights relating thereto is hereby  

transferred (in advance) to the Bank under the condition 

precedent of the Approved Receivable not being transit to the 
Bank pursuant to Subrogation, which Assignment the Bank 

hereby accepts (in advance). 

As a result, the Buyer will be liable (i) to the Bank for the 

Approved Receivable of which Payment has been effected (the 

Satisfied Receivable) and (ii) to the Supplier for the difference 

between the amount of the Receivable and the Satisfied 

Receivable. The Buyer is notified of the Assignments pursuant to 

the Buyer Agreement. 

 

Indien en voor zover betaling door de Bank van een 

Goedgekeurde Vordering op grond van en in overeenstemming 

met een Betalingsverzoek resulteert in een gedeeltelijke 

voldoening van een Vordering, heeft de Subrogatie betrekking 

op die Betaling of, indien Subrogatie niet mogelijk is op grond 

van de toepasselijke wetgeving, wordt de Goedgekeurde 

Vordering voor de hoogte van het Betalingsbedrag en alle 

daaraan gerelateerde rechten hierbij (en bij voorbaat) 
overgedragen aan de Bank, onder de opschortende voorwaarde 

dat de Goedgekeurde Vordering niet op de Bank overgaat 

ingevolge Subrogatie, welke Overdracht de bank hierbij (en bij 

voorbaat) aanvaardt. 

Dientengevolge is de Afnemer (i) jegens de Bank aansprakelijk 

voor de Goedgekeurde Vordering waarvan Betaling is verricht 

(hierna Voldane Vordering) en (ii) jegens de Leverancier 

aansprakelijk voor het verschil tussen het bedrag van de 

Vordering en de Voldane Vordering. De Afnemer wordt 

ingevolge de Afnemersovereenkomst van de Overdrachten in 
kennis gesteld. 

4 No liability Geen aansprakelijkheid 
4.1 
 

 

 

The Bank has no obligation to pay to the Supplier any amount for 
Tax, levies, fees or any other charges levied on the Supplier, 

whether or not for the account of the Bank or the Buyer, relating 

to any Approved Receivable or Payment thereof. 

De Bank is niet Verplicht de Leverancier bedragen te betalen 
voor Belastingen, heffingen, vergoedingen of andere aan de 

Leverancier opgelegde lasten die verband houden met een 

Goedgekeurde Vordering of de Betaling daarvan, ongeacht of 

die al dan niet voor rekening van de Bank of de Afnemer 

komen. 
4.2 

 

 

Any payment the Bank makes under or in the connection with 

the Agreement shall be binding upon the Supplier and releases 

the Buyer accordingly. 

Een betaling die de Bank verricht op grond van of in verband 

met de Overeenkomst is bindend voor de Leverancier en 

bevrijdt de Afnemer dienovereenkomstig. 
4.3 

 
The Bank has no liability or responsibility to the Supplier if a 

Payment Request has not been accepted or a Receivable has not 

been approved. 

De Bank is niet jegens de Leverancier aansprakelijk of 

verantwoordelijk indien een Betalingsverzoek niet is 

geaccepteerd of een Vordering niet is goedgekeurd. 
4.4 

 
The Bank shall not have any liability or responsibility for any 

delay, loss or error in connection with effecting the Payment, 

including the Payment itself, other than arising from the Bank’s 
intent (opzet) or wilful misconduct (bewuste roekeloosheid).  

De Bank is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor 

vertragingen, verliezen of fouten in verband met het verrichten 

van de Betaling, met inbegrip van de Betaling zelf, anders dan 
in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van 

de Bank. 
5 Undertakings Verbintenissen 
 The undertakings in this clause remain in force from the date of De verbintenissen in deze bepaling blijven van kracht vanaf de 
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 the Letter for so long as any amount is outstanding under the 
Agreement or the Buyer Agreement. 

datum van de Brief gedurende de periode dat enig bedrag op 
grond van de Overeenkomst of Afnemersovereenkomst 

verschuldigd is. 
5.1 The Supplier shall use its best efforts to procure that: 

a) each Purchase Agreement and each Approved Receivable shall 

be governed by Dutch law; and 

b) each Purchase Agreement stipulates that any Receivable that 

may arise thereunder or in connection wherewith, is and remains 

the Supplier’s Receivable prior to Subrogation or Assignment. 

De Leverancier spant zich naar beste kunnen in om ervoor te 

zorgen dat: 

a) elke Koopovereenkomst en elke Goedgekeurde Vordering 

wordt beheerst door Nederlands recht; en 

b) elke Koopovereenkomst bepaalt dat een Vordering die op 

grond daarvan of in verband daarmee kan ontstaan, een 

Vordering van de Leverancier is en blijft tot Subrogatie of 

Overdracht. 
5.2 The Supplier shall not: 

a) (agree to) cancel, terminate, amend or waive any term or 

condition of any Purchase Agreement or Invoice (including 
reducing the amount of an Approved Receivable) or otherwise act 

or refrain from acting in connection therewith, if such 

cancellation, termination, amendment, waiver or (refrain from) 

action may affect the Bank’s commitment or entitlement to effect  

Payment, Subrogation or Assignment and/or obtain payment by 

the Buyer of an Approved Receivable for which Payment and 

Subrogation or Assignment have occurred; 

b) acknowledge or cooperate with any encumbrance or transfer 

of, and/or compromise or settle any dispute or claim in respect 
of, any Receivable for which a Payment Request has been 

submitted without the prior written approval of the Bank; and 

c) demand payment from the Buyer of an Approved Receivable 

prior to the Maturity Date or such other date on which the Bank 

informs the Supplier that it will not (or cannot) effect Payment of 

such Approved Receivable. 

De Leverancier zal niet: 

a) een voorwaarde van een Koopovereenkomst of Factuur 

annuleren, beëindigen, wijzigen of er afstand van doen (met 
inbegrip van het verlagen van het bedrag van een 

Goedgekeurde Vordering) of daarmee instemmen, of 

anderszins in verband daarmee handelen of nalaten te 

handelen, indien die annulering, beëindiging, wijziging, of 

afstand of dat (nalaten te) handelen van invloed kan zijn op de 

toezegging of bevoegdheid van de Bank tot Betaling, 

Subrogatie en/of Overdracht en/of het verkrijgen van betaling 

door de Afnemer van een Goedgekeurde Vordering waarvoor 

Betaling en Subrogatie of Overdracht hebben plaatsgevonden; 
b) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank 

ten aanzien van een Vordering waarvoor een Betalingsverzoek 

is ingediend een bezwaring of overdracht erkennen en/of zijn 

medewerking daaraan verlenen, of een geschil of vordering ten 

aanzien daarvan schikken; en 

c) van de Afnemer betaling eisen van een Goedgekeurde 

Vordering vóór de Vervaldatum of een andere datum waarop 

de Bank de Leverancier informeert dat zij Betaling van de 

Goedgekeurde Vordering niet zal (of kan) verrichten. 
5.3 
 

 

 

 

The Supplier shall (i) immediately upon becoming aware thereof, 

inform the Bank of any circumstance which could reasonably be 
expected to be relevant to the Bank and (ii) provide the Bank 

with any information it reasonably may request within 20 

Business Days upon receipt of such a request. 

De Leverancier zal (i) de Bank onmiddellijk nadat hij zich 

daarvan bewust wordt op de hoogte stellen van een 
omstandigheid waarvan in redelijkheid kan worden verwacht 

dat die relevant is voor de Bank en (ii) de Bank binnen twintig 

Werkdagen na ontvangst van een verzoek daartoe alle 

informatie verstrekken die de Bank in redelijkheid kan 

verlangen. 
5.4 

 

 
 

 

 

 
 

If the Payment Amount cannot be received by the Supplier for 

any reason whatsoever, then the Supplier shall (i) upon request 

of the Bank take any action and do all such things and acts which 

may in the reasonable opinion of the Bank be necessary to 

ensure that the Payment Amount is returned to the Bank and (ii) 

after the Payment Amount has been returned to the Bank and 
the Bank has confirmed receipt thereof to the Supplier and the 

Buyer, demand payment of the Payment Amount from the Buyer 

without the involvement of the Service. 

Indien het Betalingsbedrag om welke reden ook niet door de 

Leverancier in ontvangst kan worden genomen, zal de 

Leverancier (i) op verzoek van de Bank alle maatregelen 

nemen en alle zaken en handelingen verrichten die naar de 

redelijke mening van de Bank noodzakelijk zijn om ervoor te 

zorgen dat het Betalingsbedrag aan de Bank geretourneerd 
wordt en (ii) nadat het Betalingsbedrag aan de Bank 

geretourneerd is en de Bank de ontvangst daarvan aan de 

Leverancier en de Afnemer heeft bevestigd, betaling van het 

Betalingsbedrag eisen van de Afnemer zonder daarin de Dienst 

te betrekken. 
6 Representations Garanties 
6.1 

 

 
 

The Supplier represents and warrants to the Bank that the 

following statements are true, complete and not misleading at 

the time of execution of the Letter and at the time of issuance of 

an Invoice, in each case referring to the facts and circumstances 

then existing: 

1 It is a corporation duly registered and validly existing under 

the laws of its country of incorporation and is in good standing 
and has full power and authority to own its assets and to conduct 

the business which it conducts and/or proposes to conduct; 

2 It has the corporate power to enter into and perform its 

obligations under the Agreement and (i) all necessary corporate 

and other action has been taken to authorise the entry into and 

performance of these obligations and  

(ii) the Agreement constitutes legal, valid and binding 

obligations, enforceable against it in accordance with their terms; 

3 All necessary consents, approvals, authorisations and licences 

required to be obtained by it in connection with the entry into, 
performance under, validity or enforceability of the Agreement 

have been obtained or made and are in full force and effect and 

there has not been any default in the observance of any 

conditions imposed in connection therewith; 

4 It has provided the Bank with all information as may be 

relevant to the Bank as provider of the Service, and all 

information provided is true, complete and not misleading; 

5 It has not taken any action, and no steps have been taken or 

legal proceedings have been started or threatened against it, for 
an administration, winding up or bankruptcy order to be made 

against it or for its dissolution or reorganisation or for the 

appointment of a receiver, administrator, trustee or similar 

officer over, or for attaching or taking into possession or 

De Leverancier garandeert en staat er voor in jegens de Bank 

dat de volgende verklaringen op het moment van 

ondertekening van de Brief en op het moment van afgifte van 

een Factuur waar, volledig en niet misleidend zijn, op beide 

momenten refererend aan de dan bestaande feiten en 

omstandigheden: 

1 Hij is een vennootschap die naar behoren geregistreerd en 
geldig bestaand is krachtens de wetten van zijn land van 

oprichting, verkeert in een goede staat en heeft de volledige 

rechtspersoonlijkheid en bevoegdheid zijn activa te bezitten en 

het bedrijf te voeren dat hij voert en/of stelt te voeren; 

2 Hij heeft de rechtspersoonlijkheid de Overeenkomst aan te 

gaan en zijn verplichtingen uit hoofde daarvan na te komen en 

(i) alle noodzakelijke vennootschappelijke en andere 

maatregelen zijn getroffen voor het bevoegd aangaan en 

nakomen van deze verplichtingen en (ii) de Overeenkomst 

bestaat uit wettelijke, geldige en bindende verplichtingen die 
jegens hem afdwingbaar zijn overeenkomstig de voorwaarden 

ervan; 

3 Alle door hem in verband met het aangaan, de nakoming, de 

geldigheid of de afdwingbaarheid van de Overeenkomst te 

verkrijgen noodzakelijke toestemmingen, goedkeuringen, 

autorisaties en vergunningen zijn verkregen en volledig van 

kracht en er is geen sprake van verzuim in de nakoming van 

enige in verband daarmee opgelegde voorwaarden; 

4 Hij heeft de Bank alle informatie verstrekt die relevant kan 
zijn voor de Bank als verlener van de Dienst, en alle verstrekte 

informatie is waar, volledig en niet misleidend; 

5 Hij heeft geen maatregelen genomen en er zijn geen stappen 

tegen hem genomen of juridische procedures aanhangig 
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enforcing any security in respect of all or any part of its  
assets, undertakings or revenues; 

6 The choice for Dutch law is valid and binding upon it and it has 

no immunity from proceedings, attachment of its assets or 

execution of judgement (whether on the grounds of sovereignty 

or otherwise); 

7 No Invoice shall be issued to a Buyer, or, in the case of Self-

Billing, issued by the Buyer relating to Receivables that are  

(i) incorrect or disputed, (ii) subject to any encumbrance, 

including but not limited to rights of pledge and/or usufruct and 

attachments or (iii) subject to any agreement affecting any 
transfer of such Receivable to the Bank (whether by way of 

Subrogation, Assignment or otherwise). The representation 

referred to in paragraph (i) in the preceding sentence does not 

apply in the case of Self-Billing. 

8 Payment shall effect transfer thereof to the Bank by means of 

Subrogation or, if applicable, Assignment; partial satisfaction of 

an Approved Receivable shall effect partial transfer thereof equal 

to the Indicated Amount; 

9 It will be satisfied in full upon receipt of the Payment Amount 
and it will not without prior written consent of the Bank file for 

any VAT refund claim it may have against any Tax Authority 

arising under any law or regulation implementing article 90 of 

the VAT Directive, or any similar provision; and 

10 There are no circumstances known to it which cause it to 

believe that any representation or warranty in these General 

Terms will cease to be true and non-misleading at any time. 

gemaakt, noch dreigende, met het oog op zijn 
onderbewindstelling, liquidatie of faillissement, of zijn 

ontbinding of reorganisatie, of de benoeming van een 

bewindvoerder, curator, beheerder of vergelijkbare functionaris 

over of het beslagleggen op, in bezitnemen van of het 

uitwinnen van enig zekerheidsrecht op (een deel van) zijn 

activa, ondernemingen of inkomsten; 

6 De keuze voor Nederlands recht is geldig en bindend voor 

hem en hij is niet immuun voor procedures, beslaglegging op 

zijn activa of tenuitvoerlegging van een gerechtelijke uitspraak 

(op gronden van soevereiniteit of anderszins); 
7 Er wordt geen Factuur aan de Afnemer uitgegeven, of, 

ingeval van Self-Billing, door de Afnemer afgegeven voor 

Vorderingen die (i) onjuist of betwist zijn, (ii) op enige wijze 

bezwaard zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot 

pandrechten en/of vruchtgebruik en beslagleggingen of (iii) 

onderworpen zijn aan een overeenkomst die van invloed is op 

de overdracht van die Vordering aan de Bank (bij wijze van 

Subrogatie, Overdracht of anderszins). De garantie waarnaar 

wordt verwezen in paragraaf (i) van de voorgaande zin is niet 
van toepassing ingeval van Self-Billing. 

8 Betaling bewerkstelligt de overdracht daarvan aan de Bank 

bij wijze van Subrogatie of, indien van toepassing, Overdracht; 

gedeeltelijke voldoening van een Goedgekeurde Vordering 

bewerkstelligt gedeeltelijke overdracht daarvan, gelijk aan het 

Aangegeven Bedrag; 

9 Hij heeft na ontvangst van het Betalingsbedrag niets meer te 

vorderen en hij zal niet zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Bank een eventuele vordering indienen 

jegens een Belastingdienst tot teruggave van btw, 
voortvloeiend uit wet- of regelgeving ter implementatie van 

artikel 90 van de btw-richtlijn of een vergelijkbare bepaling; en 

10 Er zijn geen aan hem bekende omstandigheden die hem 

doen geloven dat een verklaring of garantie in deze Algemene 

Voorwaarden op enig moment niet meer juist en niet-

misleidend zal zijn. 
6.2 

 
 

 

 

 

 
 

By giving the representations and warranties set out above, an 

appeal on “Force Majeure” is excluded and without prejudice to 

(i) any remedy available to the Bank under any applicable law 

and (ii) any right of the Bank under the Agreement and without 

releasing the Supplier from performing any other obligation 
under the Agreement, any breach or non-fulfilment 

(tekortkoming) of any representation or warranty shall be 

regarded as a failure (toerekenbare tekortkoming) by the 

Supplier in the performance of its obligations under the 

Agreement. 

Door voorgaande garanties en verklaringen te geven, wordt 

een beroep op ‘Overmacht’ uitgesloten, en onverminderd (i) 

eventuele rechtsmiddelen die de Bank ter beschikking staan op 

grond van enig toepasselijk recht en (ii) eventuele rechten van 

de Bank op grond van de Overeenkomst en zonder de 
Leverancier te ontslaan van nakoming van andere 

verplichtingen op grond van de Overeenkomst, wordt een 

schending of niet-nakoming (tekortkoming) van een garantie of 

verklaring geacht een toerekenbare tekortkoming van de 

Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen op grond 

van de Overeenkomst te zijn. 
7 Communication Communicatie 
7.1 

 

 
 

 

Any communication or documentation in connection with the 

Service must be in Dutch, English or accompanied by a certified 

English translation and be either in writing (including registered 

mail, telefax, electronic mail and the IT Platform), or may be 

given in person, provided receipt is acknowledged personally and 
in writing. 

Alle mededelingen en documentatie in verband met de Dienst 

dienen in het Nederlands, Engels of vergezelt van een 

gewaarmerkte Engelse vertaling plaats te vinden, schriftelijk 

(met inbegrip van een aangetekende brief, fax, e-mail en het 

IT Platform) of in persoon, mits de ontvangst van de boodschap 
in persoon en schriftelijk wordt bevestigd. 

7.2 
 

All correspondence shall be sent to the Supplier and the Bank at 
the respective addresses stated in [the Letter and/or] the 

Supplier Request Form. 

Alle correspondentie dient te worden verzonden naar de 
Leverancier en de Bank, naar de respectieve in [de Brief en/of] 

het Aanvraagformulier voor Leveranciers genoemde adressen. 
7.3 

 

 

 
 

 

Any communication in connection with the Service will be 

deemed to be received (i) if delivered in person and 

acknowledged by the designated receiver, at the time of delivery, 

(ii) if via registered mail, at the date on which the registered mail 

is offered to the receiving party and (iii) if by  

telefax, electronic mail or through the IT Platform, when received 

in eligible form. A communication received after Business Hours, 

will be deemed to be given on the next Business Day. 

Alle mededelingen in verband met de Dienst worden geacht te 

zijn ontvangen (i) indien persoonlijk overhandigd en bevestigd 

door de beoogde ontvanger, op het moment van 

overhandiging, (ii) indien per aangetekende brief, op de datum 

waarop de aangetekende brief wordt aangeboden aan de 

ontvangende partij en (iii) indien per fax, e-mail of via het IT 

Platform, op het moment van ontvangst in leesbare vorm. Een 

mededeling die na Kantooruren wordt ontvangen, wordt geacht 

op de eerstvolgende Werkdag te zijn gedaan. 
8 Confidentiality Geheimhouding 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

The Supplier and the Bank shall keep strictly confidential (and 

will cause its employees, directors, other non-employed officers 
and external advisors to maintain equal confidentiality) the 

content of the Agreement and any information, communication or 

any other document in whichever form supplied to it by or on 

behalf of another party hereto in relation to the  

Agreement, unless such information, communication or document 

(i) is publicly available, other than as a result of a breach of this 

clause, (ii) is disclosed within legal or arbitration proceedings, 

(iii) must be disclosed by a requirement under any applicable law 

or regulation, (iv) is disclosed to professional advisers bound by 

professional confidentiality, (v) is disclosed  
to a governmental, banking, taxation or other regulatory 

authority, (vi) is disclosed to a stock exchange, listing authority 

De Leverancier en de Bank zullen de inhoud van de 

Overeenkomst en eventuele informatie, mededelingen of 
andere documenten, ongeacht in welke vorm door of namens 

de andere partij hierbij in verband met deze Overeenkomst aan 

hen verstrekt, strikt geheimhouden (en hun werknemers, 

directeuren en andere niet in dienst zijnde functionarissen en 

externe adviseurs een vergelijkbare geheimhouding opleggen), 

tenzij die informatie, mededelingen of documenten (i) 

publiekelijk beschikbaar zijn, anders dan als gevolg van een 

schending van deze bepaling, (ii) bekend worden gemaakt in 

het kader van een juridische of arbitrageprocedure, (iii) bekend 

moeten worden gemaakt op grond van een eis in toepasselijke 
wet- of regelgeving, (iv) bekend worden gemaakt aan 

professionele adviseurs die zich dienen te houden aan 
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or similar body, (vii) is disclosed to a third party to whom any - 
part of a - claim, right or obligation under the Agreement may be 

assigned or transferred in accordance with the Agreement, 

provided that such third party is bound by strict confidentiality 

relating to such information, communication or document  

and/or (viii) is disclosed with the agreement of the Suppler and 

the Bank. 

beroepsgeheimhouding, (v) bekend worden gemaakt aan een 
instantie van de overheid, het bankwezen, de belastingdienst of 

andere regelgevende instantie, (vi) bekend worden gemaakt 

aan een effectenbeurs, toelatingsautoriteit of vergelijkbare 

instantie, (vii) bekend worden gemaakt aan een derde aan wie 

een vordering, recht of verplichting op grond van de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan worden 

overgedragen, overeenkomstig de Overeenkomst, mits die 

derde gehouden is aan strikte geheimhouding in verband met 

die informatie, mededelingen of documenten en/of (viii) bekend 

worden gemaakt met instemming van de Leverancier en de 
Bank. 

9 Miscellaneous Diverse bepalingen 
 Understanding and advice Begrip en advies 
9.1 
 

 

 

 
 

The Supplier confirms to have (i) fully understood and has been 
adequately advised on the (legal) meaning of each term used in 

the Letter and/or the General Terms (whether Dutch or English) 

and (ii) taken adequate legal and tax advice, in addition to 

adequate accounting advice in relation to the accounting 

treatment to be applied to the transactions contemplated in the  

Agreement. The Supplier has not relied on any representation of 

the Bank in this regard. 

De Leverancier bevestigt (i) de (juridische) betekenis van elke 
in de Brief en/of de Algemene Voorwaarden (in het Nederlands 

of Engels) gebruikte term volledig te hebben begrepen en 

hierover naar behoren geadviseerd te zijn en (ii) deugdelijk 

juridisch en belastingadvies te hebben ingewonnen, naast een 

deugdelijk boekhoudkundig advies in verband met de 

boekhoudkundige behandeling die moet worden toegepast op 

de in de Overeenkomst beoogde transacties. De Leverancier 

heeft wat dat betreft niet vertrouwd op enige verklaring van de 

Bank. 
 Payments Betalingen 
9.2 

 
 

All payments to the Bank shall be made free and clear of any 

restrictions, taxes or other deductions, unless such payment is a 

direct result of an error or mistake by the Bank. 

Alle betalingen aan de Bank worden vrij van beperkingen, 

belastingen of andere inhoudingen verricht, tenzij een betaling 

het directe resultaat is van een fout of vergissing door de Bank. 
9.3 
 

 

 

The Supplier shall not set off any debt, obligation or liability, 

whether present or future, actual or contingent, against any 
claim of the Bank in respect of the Service or suspend any 

payments to be made or other obligations to be performed by it 

on any grounds whatsoever. 

De Leverancier zal eventuele actuele of toekomstige, feitelijke 

of mogelijke schulden, verplichtingen of aansprakelijkheden 
niet verrekenen met een vordering van de Bank ten aanzien 

van de Dienst of door hem te verrichten betalingen of andere 

door hem na te komen verplichtingen opschorten om welke 

reden dan ook. 
 Entire agreement; amendments in writing Gehele overeenkomst; wijzigingen schriftelijk 
9.4 

 
The Letter and the General Terms contain the entire agreement 

and supersedes the results of all previous negotiations, 

proposals, statements of intent, understandings, or agreements, 

written or oral, expressed or implied with regard to the subject 

matter of the Agreement. Amendments or supplements hereto 

may only be made in writing. 

De Brief en de Algemene Voorwaarden vormen de gehele 

overeenkomst en vervangen de resultaten van alle eerdere 

onderhandelingen, voorstellen, intentieverklaringen, afspraken 

of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, expliciet of 

impliciet, met betrekking tot het onderwerp van de 

Overeenkomst. Wijzigingen of aanvullingen op de 

Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. 
 Severalty Scheidbaarheid 
9.5 
 

If a term of the Agreement is or becomes illegal, invalid or 

unenforceable in any jurisdiction: 
a) this will not affect (i) the legality, validity or enforceability in 

that jurisdiction of any other term of the Agreement or (ii) the 

legality, validity or enforceability in other jurisdictions of that or 

any other term of the Agreement; and 

b) parties hereto will strive in good faith to replace such term by 

a term as similar as possible and which is not illegal, invalid or 

unenforceable in any relevant jurisdiction. 

Indien een voorwaarde van de Overeenkomst in een bepaald 

rechtsgebied onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt: 
a) is dat niet van invloed op (i) de wettigheid, geldigheid of 

afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van de overige bepalingen 

van de Overeenkomst of (ii) de wettigheid, geldigheid of 

afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of andere 

bepalingen van de Overeenkomst; en 

b) streven de partijen er te goeder trouw naar die voorwaarde 

te vervangen door een zo veel mogelijk gelijke voorwaarde die 

niet onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is in enig relevant 

rechtsgebied. 
 No rescission or nullification Geen ontbinding of vernietiging 
9.6 

 
 

 

The Supplier waives to the fullest extent permitted by law its 

rights to rescind (ontbinden) or nullify (vernietigen) the 

Agreement or the legal acts (rechtshandelingen) represented by 
the Agreement, whether in whole or in part. 

Voor zover wettelijk toegestaan doet de Leverancier afstand 

van zijn rechten om de Overeenkomst of met de Overeenkomst 

beoogde rechtshandelingen geheel of gedeeltelijk te ontbinden 
of vernietigen. 

 Payment service Betaaldienst 
9.7 
 

 

 

 
 

 

 

Insofar as (i) a Payment constitutes a payment transaction  
(betalingstransactie) and/or (ii) the Service constitutes a 

payment service (betaaldienst), each in the meaning of section 

7:514 of the Dutch Civil Code, the Supplier waives to the fullest 

extent permitted by law any rights it may have under Title 7B of 

Book 7 of the Dutch Civil Code and agrees that the terms of this 

Agreement shall prevail to the fullest extent permitted by law 

over any provisions of Title 7B of Book 7 of the Dutch Civil Code 

that cannot be waived. 

Voor zover (i) een Betaling een betalingstransactie vormt en/of 
(ii) de Dienst een betaaldienst vormt, beiden in de zin van 

artikel 7:514 BW, doet de Leverancier voor zover wettelijk 

toegestaan afstand van alle rechten die hij ingevolge Titel 7B 

van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek kan hebben en stemt 

hij ermee in dat de voorwaarden van deze Overeenkomst voor 

zover wettelijk toegestaan prevaleren boven de bepalingen van 

Titel 7B van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek waarvan geen 

afstand kan worden gedaan. 
 No obligation to make enquiries Geen verplichting om inlichtingen in te winnen 
9.8 

 
 

 

 

 
 

The Bank is not required to make any enquiry as to the nature or 

sufficiency of any Payment Request or payment received by it 

pursuant to the Agreement or to make any claim or take any 

action or otherwise enforce any rights to collect any moneys 
receivable by the Bank in the exercise of any powers conferred 

upon it by the Agreement or to enforce any rights or benefits to 

which the Bank at any time may be entitled under the 

Agreement. 

De Bank is niet verplicht inlichtingen in te winnen over de aard 

of toereikendheid van een door haar ingevolge de 

Overeenkomst ontvangen Betalingsverzoek of betaling, of een 

vordering in te stellen of maatregelen te nemen of anderszins 
rechten van de Bank uit te oefenen om te ontvangen bedragen 

te innen, in de uitoefening van enige door de Overeenkomst 

aan haar toegekende rechten, of rechten of voordelen uit te 

oefenen waarop de Bank op enig moment op grond van de 

Overeenkomst recht kan hebben. 
 Transfer or assignment Overdracht 
9.9 Without the prior written consent of the Bank, the Supplier may Het is de Leverancier niet toegestaan zonder voorafgaande 
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 not assign or transfer any of its obligations under or in 
connection with the Agreement. Parties agree in accordance with 

Section 3:83 sub 2 of the Dutch Civil Code that the rights and 

claims the Supplier has under or in connection with the 

Agreement cannot be transferred or assigned (whether in whole 

or in part) and consequently, cannot be made subject to any 

security. 

schriftelijke toestemming van de Bank een van zijn 
verplichtingen uit hoofde van of in verband met de 

Overeenkomst over te dragen. De partijen komen in 

overeenstemming met artikel 3:83 sub 2 BW overeen dat de 

rechten en vorderingen van de Leverancier uit hoofde van of in 

verband met de Overeenkomst niet voor gehele of gedeeltelijke 

overdracht vatbaar zijn en bijgevolg niet met enig 

zekerheidsrecht kunnen worden bezwaard. 
9.10 

 
 

The Bank is entitled to assign or transfer its rights and/or 

obligations under the Agreement (whether in whole or in part) 

and will notify the Supplier of any such assignment or transfer 

within five Business Days. The Supplier agrees in advance to, and 
cooperates with, a transfer of the rights and obligations under 

the Agreement to such person by way of transfer (cessie), 

transfer of contract (contractsoverneming) or assumption of debt 

(schuldoverneming) within the meaning of the Dutch Civil Code 

(to the extent that these do not pass by virtue of operation of 

law). 

De Bank heeft het recht haar rechten en/of verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te 

dragen en zal de Leverancier binnen vijf Werkdagen van een 

dergelijke overdracht in kennis stellen. De Leverancier stemt bij 
voorbaat in met en werkt mee aan een overdracht van de 

rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan 

een dergelijke derde bij wijze van cessie, contractsoverneming 

of schuldoverneming in de zin van het Burgerlijk Wetboek (voor 

zover deze niet van rechtswege overgaan). 

 Rights Rechten 
9.11 

 

 
 

 

 

The Bank is entitled to act in such manner, at such times, for 

such consideration and on such terms and conditions as it may 

determine in its absolute sole discretion to be necessary or 

desirable to enforce its rights under the Agreement and it shall 

not be obliged to give reasons therefore, subject to the relevant 

provisions of Dutch law and without prejudice to the provisions of 
the Agreement. 

De Bank heeft het recht te handelen op de wijze, de 

tijdstippen, voor de vergoeding en onder de voorwaarden die 

zij geheel naar eigen oordeel noodzakelijk of wenselijk acht om 

haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst uit te oefenen en 

is niet verplicht daarvoor redenen op te geven, behoudens de 

relevante bepalingen van de Nederlandse wetgeving en 
onverminderd de bepalingen van de Overeenkomst. 

9.12 
 

 

No right of a party under the Agreement or by law shall be 
affected by a failure to invoke that right or to protest against the 

other party’s failure to perform an obligation. 

De rechten van de partijen uit hoofde van de Overeenkomst of 
de wet worden niet aangetast door het nalaten die rechten uit 

te oefenen of ageren tegen het tekortkomen door de andere 

partij in de nakoming van haar verplichting. 
9.13 

 

 

 
 

 

No failure or delay by the Bank in exercising, and no course of 

dealing with respect to, any right, power or remedy under the 

Agreement or any document delivered in connection herewith, 

shall operate as a waiver thereof or shall impair such right, power 

or remedy nor shall any single or partial exercise of any right, 

power or remedy preclude any further exercise thereof or the 

exercise of any other right, power or remedy. 

Het door de Bank niet of vertraagd uitoefenen van, of een 

handelwijze met betrekking tot, enig recht, enige bevoegdheid 

of enig rechtsmiddel uit hoofde van de Overeenkomst of een in 

verband hiermee toepasselijk document, zal niet leiden tot het 

doen van afstand daarvan en zal geen afbreuk doen aan een 

dergelijk recht, dergelijke bevoegdheid of dergelijk 

rechtsmiddel, en het eenmalig of gedeeltelijk uitoefenen van 

een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel zal de verdere 
uitoefening daarvan of de uitoefening van een ander recht, 

andere bevoegdheid of ander rechtsmiddel niet uitsluiten. 
9.14 

 

 

A waiver by the Bank of any right or remedy on one occasion 

shall not be construed as a bar to any right or remedy that the 

Bank would otherwise have on any future occasion. 

Indien de Bank op enig moment afstand doet van een recht of 

rechtsmiddel kan dat niet worden opgevat als een belemmering 

voor eventuele rechten of rechtsmiddelen die de Bank 

anderszins op een later moment zou hebben. 
 Claims against the Buyer Vorderingen op de Afnemer 
9.15 

 

 

The Service relates to the payment obligations of the Buyer 

towards the Supplier only and as such, the Bank has no 

obligations in respect of the Goods. Any disputes relating to the 

Purchase Agreement (including but not limited to the timely 

delivery of the Goods and their quality) will be settled without the 

involvement of the Bank. 

De Dienst heeft uitsluitend betrekking op de 

betalingsverplichtingen van de Afnemer jegens de Leverancier 

en derhalve heeft de Bank geen verplichtingen ten aanzien van 

de Goederen. Eventuele geschillen over de Koopovereenkomst 

(met inbegrip van maar niet beperkt tot de tijdige levering van 

de Goederen en de kwaliteit daarvan) worden zonder 

betrokkenheid van de Bank beslecht. 
 Further assurance Verdere zekerheid 
9.16 
 

 

 

The Supplier shall upon the first written request of the Bank take 

any action and do all such things and acts which may in the 
reasonable opinion of the Bank be necessary to establish, 

maintain, exercise, protect and preserve the rights of the Bank 

under or in connection with the Agreement. 

De Leverancier zal op eerste schriftelijk verzoek van de Bank 

alle maatregelen nemen en alle zaken en handelingen 
verrichten die naar de redelijke mening van de Bank 

noodzakelijk kunnen zijn om de rechten van de Bank uit hoofde 

van of in verband met de Overeenkomst te vestigen, te 

handhaven, uit te oefenen, te beschermen en te behouden. 
 Evidence and calculations Bewijs en berekeningen 
9.17 

 

 

 
 

In the absence of manifest error, the accounts, books and 

records of the Bank and the calculations based thereon are 

conclusive evidence of the existence, nature and the amount of 

any obligation of the Supplier and/or the Bank under the 

Agreement, without prejudice to the right of the Supplier to 

prove otherwise. 

Tenzij er sprake is van een duidelijke fout, vormen de 

rekeningen, boeken en administratie van de Bank en de daarop 

gebaseerde berekeningen dwingend bewijs van het bestaan, de 

aard en de omvang van de verplichtingen van de Leverancier 

en/of de Bank uit hoofde van de Overeenkomst, onverminderd 

het recht van de Leverancier tegenbewijs te leveren. 
9.18 

 
The Bank will provide the Supplier from time to time with an 

overview of the Indicated Amounts and the Prepayment 

Discounts. 

De Bank verstrekt de Leverancier van tijd tot tijd een overzicht 

van de Aangegeven Bedragen en de Kortingen. 

10 Expenses Uitgaven 
10.1 
 

The Supplier shall bear its own costs incurred in connection with 

the Service. 

De Leverancier draagt zelf de kosten die hij maakt in verband 

met de Dienst. 
11 VAT BTW 
11.1 
 

 

 

 

 
 

 

If the Supplier is established and/or has its place of business in 

the Netherlands, the Supplier hereby assigns and assigns in 
advance to the Bank, which the Bank hereby accepts and accepts 

in advance, any VAT refund claim it has or may have against any 

Tax Authority arising pursuant to any provision in law, policy 

guidelines, administrative rulings and practices implementing 

article 90 of the VAT Directive, or any provision similar or 

comparable thereto in case the Supplier is established outside the 

Indien de Leverancier en/of zijn bedrijf gevestigd is in 

Nederland, draagt de Leverancier hierbij en bij voorbaat aan de 
Bank over, en aanvaardt de bank hierbij en bij voorbaat, 

eventuele vorderingen tot btw-teruggave die hij tegen een 

Belastingdienst heeft of kan hebben onder enige bepaling van 

wet, beleidsrichtlijnen, regelgeving en praktijken ter 

implementatie van artikel 90 van de Btw-richtlijn, of een 

daarmee vergelijkbare bepaling indien de Leverancier buiten de 
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European Union (a VAT Refund Claim) as a result of: 
a) the Buyer being unable or unwilling to pay any amount of the 

Approved Receivable in full or in part, or 

b) a cancelation of the supply of Goods or a reduction of the price 

after the Goods have been delivered. 

Europese Unie is gevestigd (hierna een btw-
teruggavevordering) als gevolg van: 

a) het niet in staat of niet bereid zijn van een Afnemer een 

bepaald bedrag van de Goedgekeurde Vordering geheel of 

gedeeltelijk te voldoen, of 

b) een annulering van de levering van Goederen of een 

prijsvermindering nadat de Goederen zijn geleverd. 
11.2 

 

 
 

The Supplier acknowledges that the Bank is entitled to accept 

payment of any VAT Refund Claim and, to the extent required, it 

will use its best endeavours to transfer any future VAT Refund 

Claims to the Bank at the earliest possible date. If and to the 

extent that the Bank has received advance clearance from a 
relevant Tax Authority on the transfer of any of the VAT Refund 

Claims, the Supplier shall comply with such advance clearance 

and shall cooperate with the Bank to fulfil all conditions to such 

advance clearance. If and to the extent that the Supplier cannot 

transfer the VAT Refund Claim to the Bank and/or the Bank 

cannot be appointed as the direct recipient of the VAT Refund 

Claim due to legal constraints or otherwise, the Supplier shall, as 

soon as it has received payment of any such VAT Refund Claim, 

transfer such received payments to the Bank in a bank account 

indicated by the Bank. 

De Leverancier erkent dat de Bank het recht heeft betaling van 

een btw-teruggavevordering te ontvangen en hij zal zich, voor 

zover nog nodig, naar beste weten inspannen om eventuele 

toekomstige btw-teruggavevorderingen zo snel mogelijk aan de 

Bank over te dragen. Indien en voor zover de Bank 
voorafgaande schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de 

competente Belastingdienst met betrekking tot de overdracht 

van een btw-teruggavevordering, dan zal de Leverancier 

voldoen aan de voorwaarden welke zijn gesteld door de 

competente Belastingdienst en medewerking verlenen aan de 

Bank teneinde te kunnen voldoen aan de door de competente 

Belastingdienst in dit verband gestelde voorwaarden. Indien en 

voor zover de Leverancier de btw-teruggavevordering niet aan 

de Bank kan overdragen en/of de Bank niet kan worden 

aangewezen als directe ontvanger van de btw-teruggave als 
gevolg van wettelijke beperkingen of anderszins, zal de 

Leverancier, zodra hij betaling van een dergelijke btw-

teruggave ontvangt, de ontvangen betalingen overmaken aan 

de Bank op een door de Bank genoemde bankrekening. 
11.3 

 

 
 

 

 

 

 

To the extent the Bank cannot perform these actions on its own 

behalf, the Supplier authorises the Bank and grants an 

irrevocable power of attorney to the Bank, to, on the Supplier’s 

behalf, take all such actions and do everything necessary to 

receive payment of any VAT Refund Claim from the relevant Tax 

Authority in a bank account indicated by the Bank, whereby the 

Bank may exercise its powers hereunder in situations in which 
the Bank also acts as the counterparty of the Supplier 

(Selbsteintritt) or as a representative thereof. 

Voor zover de Bank deze handelingen niet voor zichzelf kan 

verrichten, verleent de Leverancier de Bank toestemming en 

een onherroepelijke volmacht om, in naam van de Leverancier, 

alle maatregelen te treffen en alles te doen wat noodzakelijk is 

om betaling van btw-teruggave van de desbetreffende 

Belastingdienst te ontvangen op een door de Bank genoemde 

bankrekening, waarbij het de Bank is toegestaan haar 
bevoegdheden op grond van de Overeenkomst uit te oefenen in 

situaties waarin de Bank tevens fungeert als wederpartij van de 

Leverancier (Selbsteintritt) of als vertegenwoordiger van hem. 
11.4 

 

 

 

The Bank will provide the Supplier forthwith with copies of any  

correspondence it has sent out to or received from any relevant 

Tax Authority with respect to any actions taken on behalf of the 

Supplier pursuant to this clause. 

De Bank zal de Leverancier onmiddellijk kopieën verstrekken 

van correspondentie van of aan relevante Belastingdiensten 

met betrekking tot eventuele maatregelen die ingevolge deze 

bepaling namens de Leverancier zijn genomen. 
12 Governing law and dispute resolution Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
12.1 

 
The Agreement and the connected non-contractual obligations 

shall be governed by and construed in accordance with Dutch 

law. 

Deze Overeenkomst en de daaraan gerelateerde niet-

contractuele verbintenissen worden beheerst door en uitgelegd 

naar Nederlands recht. 
12.2 

 
 

 

 

If the Letter refers to this clause for dispute resolution, all 

disputes between the Supplier and the Bank in connection with 

the Agreement shall be referred exclusively to the jurisdiction of 

the courts competent in Amsterdam, notwithstanding the right of 

the Bank to take proceedings against the Supplier in any other 
court of competent jurisdiction. 

Indien in de Brief voor geschillenbeslechting naar deze bepaling 

wordt verwezen, worden alle geschillen tussen de Leverancier 

en de Bank in verband met de Overeenkomst uitsluitend 

voorgelegd aan het gerecht bevoegd in Amsterdam, 

niettegenstaande het recht van de Bank om bij elk ander 
bevoegd gerecht een procedure tegen de Leverancier 

aanhangig te maken. 
12.3 

 

 

 

If the Letter refers to this clause and the clauses below for 

dispute resolution, all disputes arising out of or in connection with 

the Agreement shall be finally settled in accordance with the 

Arbitration Rules of the Netherlands Arbitration Institute. 

Indien in de Brief voor geschillenbeslechting naar deze en 

onderstaande bepalingen wordt verwezen, zullen alle geschillen 

voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst worden 

beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het 

Nederlands Arbitrage Instituut. 
12.4 

 

 
 

 

The arbitral tribunal shall comprise of one arbitrator if the dispute 

concerns a claim of EUR 500,000 (or its equivalent in any other 

currency) or less and the arbitral tribunal shall comprise of three 

arbitrators if the dispute concerns a claim of more than EUR 

500,000 (or its equivalent in any other currency). 

Het scheidsgerecht bestaat uit één arbiter indien het geschil 

een vordering betreft van EUR 500.000 (of het equivalent 

daarvan in een andere valuta) of minder en het scheidsgerecht 

bestaat uit drie arbiters indien het geschil een vordering betreft 

van meer dan EUR 500.000 (of het equivalent daarvan in een 
andere valuta). 

12.5 
 

 

 

 

If appointing one arbitrator, the arbitrator will be designated by 
agreement of the Supplier and the Bank within twenty (20) 

business days after the date of submission of the demand for 

arbitration by the claimant party, or failing such agreement, in 

accordance with the Arbitration Rules of the  

Netherlands Arbitration Institute. 

Indien er één arbiter benoemd wordt, wordt die in 
overeenstemming tussen de Leverancier en de Bank 

aangewezen binnen twintig (20) werkdagen na de datum van 

indiening van de arbitrageaanvraag door de eiser, of bij 

gebreke van overeenstemming, overeenkomstig het Arbitrage 

Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 
12.6 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

If appointing three arbitrators, the first arbitrator will be 

appointed by the claimant party initiating the arbitration 

proceedings simultaneously with its demand for arbitration, the 

second arbitrator will be appointed by the respondent party 

within 20 (twenty) business days of the date on which it has 

received notice of the demand for arbitration and the third 
arbitrator (who shall act as Chairman of the arbitration panel) will 

be designated by agreement of the Supplier and the Bank within 

twenty (20) business days from the appointment of the second 

arbitrator or, failing such agreement, the Administrator of the 

Netherlands Arbitration Institute, which will also  

designate: 

a) the second arbitrator if the party required to make such 

Indien er drie arbiters worden benoemd, wordt de eerste 

arbiter gelijktijdig met de arbitrageaanvraag benoemd door de 

eiser die de arbitrageprocedure start, wordt de tweede arbiter 

door de gedaagde binnen 20 (twintig) werkdagen nadat deze 

van de arbitrageaanvraag in kennis is gesteld, en wordt de 

derde arbiter (die als Voorzitter van het scheidsgerecht zal 
optreden) in overeenstemming tussen de Leverancier en de 

Bank binnen twintig (20) werkdagen na benoeming van de 

tweede arbiter of, bij gebreke van overeenstemming, door een 

secretaris van het Nederlands Arbitrage Instituut, die tevens 

zal aanwijzen: 

a) de tweede arbiter indien de partij welke die benoeming dient 

te verrichten dat niet binnen bovengenoemde periode heeft 
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designation will not have done so within the period indicated 
above; and 

b) the replacement of any arbitrator who is unable or unwilling to 

serve or to continue to serve as such, but only in the event that 

such replacement has not been designated by the party which 

appointed the arbitrator to be replaced within twenty (20) 

business days from the date on which such arbitrator resigned or 

otherwise ceased from office or, in the case of the Chairman, by 

agreement of the other two arbitrators. 

gedaan; en 
b) de vervanger van een arbiter die niet in staat of niet bereid 

is als zodanig op te treden of te blijven optreden, maar alleen 

indien een dergelijke vervanger niet reeds binnen twintig (20) 

werkdagen na de datum waarop die arbiter is teruggetreden of 

anderszins uit zijn ambt is ontheven is aangewezen door de 

partij die de te vervangen arbiter heeft benoemd of, in geval 

van de Voorzitter, in overeenstemming tussen beide andere 

arbiters. 
12.7 The place of arbitration shall be Amsterdam. De plaats van arbitrage is Amsterdam. 
12.8 

 
The proceedings shall be conducted in the English language or, if 

both parties are represented by native Dutch speakers, in the 

Dutch language. 

De procedure zal worden gevolgd in de Engelse taal of, indien 

beide partijen vertegenwoordigd worden door Nederlandstalige 

moedertaligen, de Nederlandse taal. 
12.9 The arbitral tribunal shall decide according to the rules of law. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. 
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Schedule 1 

Amendments in respect of certain foreign 

jurisdictions 

 

1 Austria 

 
For Suppliers located in, or otherwise subject to the laws 

of, the jurisdiction of Austria, the concept of Subrogation 
and any reference thereto is not applicable. Moreover, the 

language of the following clauses in the table below, shall 

be deemed replaced with the language set out in the 

column next thereto:    
 

 

 

 

Bijlage 1 

Wijzigingen ten aanzien van bepaalde 

jurisdicties 
 

1 Oostenrijk 

 
Voor Leveranciers gevestigd in, of anderszins onderworpen 

aan de wetgeving van, Oostenrijk, is het concept van 

Subrogatie and iedere verwijziging daartoe niet van 

toepassing. Daarbij zullen de woorden van de volgende 

artikelen in onderstaande tabel geacht te zijn vervangen 

met de woorden zoals uiteengezet in de kolom daarnaast: 

 

 

 

Clause 

  

Replacement language Artikel Vervangende tekst 

Clause 3 Prepayment 

The Supplier may cancel the applicability of the Auto 

Prepayment Option by written notice to the Bank, 

which includes the copy it returns to the Bank upon 

receiving a Supplier Request Form, whereby such 

cancellation will be effective after two Business Days 

upon receipt of such notice by the Bank. 

Artikel 3 Vervroegde Betaling 

De Leverancier kan de toepasselijkheid van de 

Automatische Vervroegde Betalingsoptie stopzetten door 

middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Bank, 

welke de kopie bevat die zij terugstuurt aan de Bank na 

ontvangst van een Aanvraagformulier voor Leveranciers, 

waarbij de stopzetting twee Werkdagen na ontvangst 

van die kennisgeving door de Bank van kracht wordt. 

Clause 
5.1(b) 

each Purchase Agreement stipulates that any 
Receivable that may arise thereunder or in connection 

wherewith, is and remains the Supplier’s Receivable. 

Artikel 
5.1(b) 

elke Koopovereenkomst bepaalt dat een Vordering die 
op grond daarvan of in verband daarmee kan ontstaan, 

een Vordering van de Leverancier is en blijft tot 

Overdracht. 

Clause 

5.2(a) 

(agree to) cancel, terminate, amend or waive any 

term or condition of any Purchase Agreement or 

Invoice (including reducing the amount of an Approved 

Receivable) or otherwise act or refrain from acting in 

connection therewith, if such cancellation, termination, 

amendment, waiver or (refrain from) action may affect 

the Bank’s commitment or entitlement to effect 

Payment and/or obtain repayment by the Buyer of an 
Approved Receivable for which Payment has occurred 

Artikel 

5.2(a) 

een voorwaarde van een Koopovereenkomst of Factuur 

annuleren, beëindigen, wijzigen of er afstand van doen 

(met inbegrip van het verlagen van het bedrag van een 

Goedgekeurde Vordering) of daarmee instemmen, of 

anderszins in verband daarmee handelen of nalaten te 

handelen, indien die annulering, beëindiging, wijziging, 

of afstand of dat (nalaten te) handelen van invloed kan 

zijn op de toezegging of bevoegdheid van de Bank tot 
Betaling, Overdracht en/of het verkrijgen van betaling 

door de Afnemer van een Goedgekeurde Vordering 

waarvoor Betaling en Overdracht hebben 

plaatsgevonden; 

Clause 

6.1 

under 7 

No Invoice shall be submitted to a Buyer relating to 

Receivables that are (i) incorrect or disputed, (ii) 

subject to any encumbrance, including but not limited 

to rights of pledge and/or usufruct and attachments or 

(iii) subject to any agreement otherwise affecting such 

Receivable. The representation referred to in 

paragraph (i) in the preceding sentence does not apply 
in the case of Self-Billing. 

Artikel 6.1 

onder 7 

Er wordt geen Factuur bij de Afnemer ingediend voor 

Vorderingen die (i) onjuist of betwist zijn, (ii) op enige 

wijze bezwaard zijn, met inbegrip van maar niet beperkt 

tot pandrechten en/of vruchtgebruik en beslagleggingen 

of (iii) onderworpen zijn aan een overeenkomst die van 

invloed is op de overdracht van die Vordering aan de 

Bank (bij wijze van Overdracht of anderszins). De 
garantie waarnaar wordt verwezen in paragraaf (i) van 

de voorgaande zin is niet van toepassing ingeval van 

Self-Billing. 

Clause 

6.1 

under 8 

None (and “9” and “10” to be renumbered to “8” and 

“9”). 

Artikel 6.1 

onder 8 

Geen (en “9” en “10” wordt hernummerd naar “8” en 

“9”).  

Clause 

9.3 

The Supplier shall not set off any debt, obligation or 

liability, whether present or future, actual or 

contingent, against any claim of the Bank in respect of 

the Service or suspend any payments to be made or 

other obligations to be performed by it on any grounds 

whatsoever, unless permitted under the Agreement. 

Artikel 9.3 De Leverancier zal eventuele actuele of toekomstige, 

feitelijke of mogelijke schulden, verplichtingen of 

aansprakelijkheden niet verrekenen met een vordering 

van de Bank ten aanzien van de Dienst of door hem te 

verrichten betalingen of andere door hem na te komen 

verplichtingen opschorten om welke reden dan ook, 

tenzij toegestaan onder de Overeenkomst. 

 
 



SUPPLIER FINANCE 
Algemene voorwaarden 2014 versie 1 

CONCEPT 

  

-#2912069_4.docx -#2912069_4.docx 

 

 

 

2 India, Malaysia and Vietnam 

 
For Suppliers located in, or otherwise subject to the laws 

of, the jurisdiction of India, Malaysia or Vietnam the 

concept of Subrogation and any reference thereto is not 

applicable. Moreover, the language of the following clauses 

in the table below, shall be deemed replaced with the 

language set out in the column next thereto: 
   

 
 

 

 

2 India, Maleisië en Vietnam 

 
Voor Leveranciers gevestigd in, of anderszins onderworpen 

aan de wetgeving van, India, Maleisië of Vietnam is het 

concept van Subrogatie and iedere verwijziging daartoe 

niet van toepassing. Daarbij zullen de woorden van de 

volgende artikelen in onderstaande tabel geacht te zijn 

vervangen met de woorden zoals uiteengezet in de kolom 

daarnaast: 

 

 

 

Clause Replacement language Artikel Vervangende tekst 

Clause 3 Prepayment 

The Supplier may cancel the applicability of the Auto 

Prepayment Option by written notice to the Bank, 
which includes the copy it returns to the Bank upon 

receiving a Supplier Request Form, whereby such 

cancellation will be effective after two Business Days 

upon receipt of such notice by the Bank. 

Artikel 3 Vervroegde Betaling 

De Leverancier kan de toepasselijkheid van de 

Automatische Vervroegde Betalingsoptie stopzetten door 
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Bank, 

welke de kopie bevat die zij terugstuurt aan de Bank na 

ontvangst van een Aanvraagformulier voor Leveranciers, 

waarbij de stopzetting twee Werkdagen na ontvangst 

van die kennisgeving door de Bank van kracht wordt. 

Clause 

5.1(b) 

each Purchase Agreement stipulates that any 

Receivable that may arise thereunder or in connection 

wherewith, is and remains the Supplier’s Receivable 

prior to Assignment. 

Artikel 

5.1(b) 

elke Koopovereenkomst bepaalt dat een Vordering die 

op grond daarvan of in verband daarmee kan ontstaan, 

een Vordering van de Leverancier is en blijft tot 

Overdracht. 

Clause 

5.2(a) 

agree to) cancel, terminate, amend or waive any term 

or condition of any Purchase Agreement or Invoice 

(including reducing the amount of an Approved 
Receivable) or otherwise act or refrain from acting in 

connection therewith, if such cancellation, termination, 

amendment, waiver or (refrain from) action may affect 

the Bank’s commitment or entitlement to effect 

Payment or Assignment and/or obtain repayment by 

the Buyer of an Approved Receivable for which 

Payment and Assignment has occurred; 

Artikel 

5.2(a) 

een voorwaarde van een Koopovereenkomst of Factuur 

annuleren, beëindigen, wijzigen of er afstand van doen 

(met inbegrip van het verlagen van het bedrag van een 
Goedgekeurde Vordering) of daarmee instemmen, of 

anderszins in verband daarmee handelen of nalaten te 

handelen, indien die annulering, beëindiging, wijziging, 

of afstand of dat (nalaten te) handelen van invloed kan 

zijn op de toezegging of bevoegdheid van de Bank tot 

Betaling, Overdracht en/of het verkrijgen van betaling 

door de Afnemer van een Goedgekeurde Vordering 

waarvoor Betaling en Overdracht hebben 

plaatsgevonden; 

Clause 

6.1 
under 7 

No Invoice shall be submitted to a Buyer relating to 

Receivables that are (i) incorrect or disputed, (ii) 
subject to any encumbrance, including but not limited 

to rights of pledge and/or usufruct and attachments or 

(iii) subject to any agreement affecting any transfer of 

such Receivable to the Bank (whether by way of 

Assignment or otherwise). The representation referred 

to in paragraph (i) in the preceding sentence does not 

apply in the case of Self-Billing 

Artikel 6.1 

onder 7 

Er wordt geen Factuur bij de Afnemer ingediend voor 

Vorderingen die (i) onjuist of betwist zijn, (ii) op enige 
wijze bezwaard zijn, met inbegrip van maar niet beperkt 

tot pandrechten en/of vruchtgebruik en beslagleggingen 

of (iii) onderworpen zijn aan een overeenkomst die van 

invloed is op de overdracht van die Vordering aan de 

Bank (bij wijze van Overdracht of anderszins). De 

garantie waarnaar wordt verwezen in paragraaf (i) van 

de voorgaande zin is niet van toepassing ingeval van 

Self-Billing. 

Clause 

6.1 

under 8 

Each Payable is capable of being transferred by way of 

Assignment. 

Artikel 6.1 

onder 8 

Iedere Goedgekeurde Vordering is vatbaar voor 

overdracht door middel van Overdracht. 

Clause 

9.3 

The Supplier shall not set off any debt, obligation or 

liability, whether present or future, actual or 
contingent, against any claim of the Bank in respect of 

the Service or suspend any payments to be made or 

other obligations to be performed by it on any grounds 

whatsoever, unless permitted under the Agreement. 

 

Artikel 9.3 De Leverancier zal eventuele actuele of toekomstige, 

feitelijke of mogelijke schulden, verplichtingen of 
aansprakelijkheden niet verrekenen met een vordering 

van de Bank ten aanzien van de Dienst of door hem te 

verrichten betalingen of andere door hem na te komen 

verplichtingen opschorten om welke reden dan ook, 

tenzij toegestaan onder de Overeenkomst. 

 


