
  
 

Leverancierscode 

Termen in deze Leverancierscode die met een hoofdletter beginnen hebben de betekenis zoals bepaald in de definities van Deel I. 

van de Algemene Inkoopvoorwaarden van EQUANS. 

Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat hij, inclusief zijn Medewerkers, agenten, adviseurs, 
aannemers en Onder-Opdrachtnemers: 
a. Niet berokken is bij: 

i. kinderarbeid, 
ii. dwangarbeid, 

iii. de productie van of handel in controversiële wapens zoals clustermunitie, landmijnen, 
biologische-, chemische- en nucleaire wapens, 

iv. de productie, smokkel of verkoop van drugs, 
v. terrorisme, 

vi. fraude, 
vii. omkoping, 
viii. ongeoorloofde discriminatie, 
ix. oneerlijke concurrentie, 
x. corruptie en/of witwassen; 

b. Handelt overeenkomstig alle toepasselijke wetgeving inzake bovengenoemde onder (a) en 
daartoe proportioneel en doeltreffend beleid hanteert; 

c. Niets doet of nalaat waardoor EQUANS inbreuk zou kunnen maken op hetgeen wordt bedoeld 
onder (a); 

d. Geen steekpenningen (financiële of andere voordelen) geeft, belooft, vraagt of aanneemt 
waaronder maar niet uitsluitend in relatie tot ambtenaren; 

e. EQUANS uitsluitend voor geleverde Prestaties betaalt door middel van een bankoverschrijving of 
een ander traceerbaar instrument naar een bankrekening op naam van Opdrachtnemer, en 
Opdrachtnemer een juiste en gedetailleerde boekhouding bij zal houden van transacties, inclusief 
contanten en bankrekeningen, en over een doeltreffend intern controle- en monitoringsysteem zal 
beschikken; 

f. Sanctiemaatregelen opgelegd door de EU, VS en/of de VN naleeft; 
g. Indien vereist de benodigde handels-, import- en exportvergunningen verkrijgt en indien relevant 

aan de douanevereisten voldoet. 
 
Opdrachtnemer zal EQUANS onmiddellijk in kennis stellen van eventuele beschuldigingen van hetgeen 
genoemd wordt onder (a) die in een gerechtelijke, arbitrage- of administratieve procedure tegen 
Opdrachtnemer worden ingebracht, alsook indien in verband daarmee een onderzoek wordt gestart op 
enig moment gedurende de looptijd van een Overeenkomst of gedurende drie (3) jaar voorafgaand aan 
deze looptijd. 
 
Opdrachtnemer vrijwaart EQUANS en haar directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten en 
gelieerde ondernemingen tegen alle mogelijke schade als gevolg van een inbreuk of vermeende 
inbreuk op deze Leverancierscode door Opdrachtnemer. 
 
Opdrachtnemer verklaart, garandeert en verbindt zich jegens EQUANS dat indien sprake is van 
belangenverstrengelingen, deze schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan EQUANS door een daartoe 
geautoriseerde functionaris van de Opdrachtnemer. 


