AMO Netherlands B.V.. (“AMO”) Voorwaarden en Condities voor Diensten
Deze Voorwaarden en Condities voor Diensten zijn van toepassing op iedere transactie waarin AMO aankoper is.
1.

Met “AMO” wordt bedoeld : AMO Netherlands B.V. of enig gespecificeerde dochtermaatschappij van AMO
Netherlands B.V. AMO behoudt zich het recht om de toepasselijkheid van de Voorwaarden van deze kooporder uit
te breiden tot al haar dochtermaatschappijen. “Leverancier” duidt de rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan
AMO onder deze Voorwaarden diensten verleent aan. De Voorwaarden en Condities die in een koopformulier van
AMO vervat zijn, en in combinatie met deze Kooporder, worden gebruikt met inbegrip van, maar zonder beperking
tot, een “Statement of Work” (“SOW”), worden bij verwijzing hierin geïncorporeerd; indien de voorwaarden van
dergelijke kooporders van AMO in strijd zouden zijn met deze Kooporder, hebben deze laatste voorwaarden
voorrang, tenzij het aankoopformulier uitdrukkelijk naar de strijdigheid verwijst, en bepaalt dat de strijdige
bepalingen daarvan prevaleren.

2.

De Leverancier zal de diensten uitvoeren en afgewerkte producten afleveren onder de voorwaarden die hierin,
alsook in enig relevante SOW zijn opgelegd (de “Diensten”). AMO schrijft deze Kooporder uit rekening houdend
met vertrouwen in het talent, de vaardigheid, de expertise en de ervaring van de Leverancier bij het verrichten van
de hieronder bepaalde Diensten. Alle Diensten (met inbegrip van de afgewerkte producten) zijn onderworpen aan de
aanvaarding door AMO, ongeacht voorafgaande betaling. Niet-geaccepteerde afgewerkte producten worden
opnieuw aangeboden totdat zij geaccepteerd worden. Bij de verrichting van de Diensten, zal de Leverancier alle
toepasselijke wetten, reglementeringen, richtlijnen, alsook het beleid van AMO naleven wanneer hij zich in haar
bedrijfsruimte bevindt.

3.

Met inachtneming van de verrichting van de Diensten door de Leverancier zal AMO het hierin of in een SOW
vastgestelde bedrag aan de Leverancier betalen. AMO zal de Leverancier, op basis van bewijsstukken zoals
kwitanties, terugbetalen voor alle door AMO voorafgaand goedgekeurde en redelijke contante uitgaven die door de
Leverancier zijn gedragen bij de verrichting van de Diensten, met inbegrip van de reiskosten (economy class indien
per vliegtuig, in overeenstemming met AMO’s beleid terzake), voedsel en accommodatie. Ingeval deze Kooporder
voortijdig wordt beëindigd zal AMO aan de Leverancier voor de geleverde Diensten pro rata betalen, samen met alle
voorafgaand goedgekeurde, redelijke, onoverdraagbare, en onafzegbare contante uitgaven die door de Leverancier
zijn gedragen tot op het moment van de beëindigingsdatum. Tenzij het in de SOW anders wordt bepaald, zal iedere
betaling van AMO binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een onbetwiste factuur door AMO gebeuren.

4.

Tenzij het in een SOW anders wordt bepaald, zal deze Kooporder in werking treden vanaf uitgifte, en zal ze voor
één (1) jaar blijven bestaan. AMO heeft het recht deze Kooporder zonder motivering te beëindigen, met
inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen die schriftelijk aan de Leverancier dient te worden medegedeeld.
Beide partijen hebben het recht deze Kooporder onmiddellijk te beëindigen bij schending door de andere partij van
een materiële bepaling van deze Kooporder die tijdens dertig (30) dagen na ontvangst van een mededeling van een
dergelijke schending niet wordt hersteld, of ingeval de beëindiging door een overheidsdienst wordt vereist. De
beëindiging van deze Kooporder doet geen afbreuk aan de rechten en plichten die vóór de beëindiging zijn vervallen
of die aan de beëindiging verbonden zijn.

5.

Tijdens de looptijd van deze Kooporder, en voor de opeenvolgende periode van vijf (5) jaar, zal de Leverancier geen
vertrouwelijke informatie van AMO onthullen of gebruiken, behalve voor wat hierin of schriftelijk door AMO wordt
toegelaten. “Vertrouwelijke informatie” omvat alle informatie, gegevens en materialen die betrekking hebben op
AMO en op de Diensten (met inbegrip van de deliverables), onthuld aan de Leverancier door of namens AMO, of
ontwikkeld als gevolg van de verrichting van de Diensten (met inbegrip van de deliverables) door de Leverancier,
met uitzondering van de delen die : (a) bekend zijn voor de Leverancier op een niet-vertrouwelijke basis, vóór de
ontvangst ervan onder deze Kooporder, zoals bewezen door het schriftelijke archiefmateriaal van de Leverancier; (b)
op een niet-vertrouwelijke manier, door een daarvoor gerechtigde derde aan de Leverancier onthuld zijn, na uitgifte
van deze Kooporder; of (c) deel uitmaken van of verworden tot het openbaar domein, zonder fout van de
Leverancier. Bij oplevering van de Diensten of beëindiging van deze Kooporder zal de Leverancier op verzoek van
AMO alle vertrouwelijke informatie aan AMO terugsturen die ofwel door AMO aan de Leverancier werd verschaft,
ofwel door de Leverancier als gevolg van de verrichting van de Diensten (met inbegrip van de deliverables) werd
ontwikkeld. Geen bepaling van deze Kooporder wordt geïnterpreteerd op een manier die de mogelijkheid van de
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Leverancier zou beperken om op grond van wettelijke, gerechtelijke of overheidsverplichtingen vertrouwelijke
informatie te onthullen, voor zover dat de Leverancier AMO tijdig op de hoogte ervan brengt, en alles in het werk
stelt om de onthulling te beperken en de vertrouwelijkheid zoveel mogelijk te handhaven. Bovendien krijgt AMO
van de Leverancier de toestemming om de onthulling door geschikte rechtsmiddelen proberen te beperken.
6.

Alle meldingen, communicatie, materiaal, informatie, deliverables of uitvindingen, beperkt tot de praktijk, verricht
of ontwikkeld door de Leverancier in verband met de uitvoering van de Diensten (“Werk”) zullen onverwijld aan
AMO worden onthuld, zijn de eigendom van AMO alleen, en AMO zal het recht hebben op alle eigendomsrechten
die ervan afgeleid zijn, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten. De Leverancier draagt hierbij alle rechten, titels en
belangen in verband met het Werk over aan AMO, zover AMO dat aanvaardt, zonder enige plicht voor AMO om
daarvoor royalty’s te betalen, of enig andere vergoeding. Bovendien, zo nodig, draagt de Leverancier hierbij alle
rechten, titels en belangen bij de toekomende intellectuele eigendomsrechten in verband met het Werk over aan
AMO, zover AMO dat aanvaardt. Voor zover nodig, zal de Leverancier alle nodige medewerking verschaffen om de
volledige overdracht en cessie van alle intellectuele eigendomsrechten aan AMO te effectueren, met inbegrip van
het tekenen van bijkomende documenten. De Leverancier draagt, in de mate waarin het Nederlandse recht een
dergelijk overdracht toelaat, alle eventuele morele rechten in verband met het Werk over. Voor zover (delen van) de
morele rechten niet overgedragen kunnen worden, doet de Leverancier hierbij afstand van het recht om dergelijke
morele rechten tegen AMO aan te wenden. AMO zal volledig gerechtigd zijn, maar zal er niet verplicht toe zijn, om
enige vorm van registratie van de intellectuele eigendomsrechten in verband met het Werk onder zijn eigen naam
aan te vragen.
Niettegenstaande het voorgaande, zal AMO geen eigendom verwerven van materiaal, informatie, know-how,
apparatuur, modellen, methodologieën, technieken en/of andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn
van de Leverancier of zijn licentiegevers, voor de verrichting van Diensten door de Leverancier onder deze
Kooporder (hierna, “Al Bestaande Intellectuele Eigendom”). De Leverancier verleent een niet-exclusieve,
onherroepelijke, royalty-vrije wereldwijde licentie om deze reeds Bestaande Intellectuele Eigendom te gebruiken, te
wijzigen en te verbeteren (met inbegrip van het recht om een sublicentie te verlenen), voor zover een dergelijke
licentie nodig is om AMO in staat te stellen om de hierin bepaalde Diensten (met inbegrip van de deliverables) van
de Leverancier te gebruiken.

7.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMO zal de Leverancier geen deliverable of andere materiaal
dat afkomstig is van de Diensten voorstellen, publiceren, noch voorleggen met het oog op publicatie. Geen van
beide partijen mag de naam van de andere partij gebruiken in publiciteit of mededeling, noch het bestaan van of de
inhoud van deze Kooporder, noch enig SOW of de daarmee opgerichte relatie onthullen, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere partij.

8.

Beide partijen verklaren en garanderen dat (a) noch deze Kooporder, noch enige andere betaling die hieronder wordt
gemaakt, in ruil staat voor een uitdrukkelijk of impliciet akkoord of aanspraak die als doel zou hebben de Verkoper
AMO producten te doen voorschrijven, aanraden, gebruiken of aankopen, of enig andere regeling ertoe, en (b) de
totale betaling voor de Diensten stelt de eerlijke marktwaarde voor van de Diensten en deliverables en werd niet
bepaald op een manier die rekening zou hebben gehouden met het volume of de waarde van enig verwijzing of
business tussen de Leverancier en AMO. De Leverancier verklaart en garandeert dat geen voorwaarde van deze
Kooporder tegenstrijdig is met enige andere contractuele of wettelijke verplichting waaraan hij onderworpen zou
zijn, of met het beleid van een institutie waarbij de Leverancier aangesloten is, en dat de hierin bepaalde Diensten en
deliverables in overeenstemming zijn met de normen van het beroep van de Leverancier, en worden uitgevoerd op
een professionele, tijdige, efficiënte en professionele manier. De Leverancier garandeert en verklaart dat al zijn
personeelsleden, werknemers, agenten, consulenten en onafhankelijke contractanten die Diensten en deliverables
verrichten in uitvoering van deze Kooporder aan de Voorwaarden en Condities van deze Kooporder zullen voldoen,
zoals bijvoorbeeld de bovenstaande Vertrouwelijke Informatie sectie. De Leverancier garandeert dat de hierin
bepaalde prijzen zo laag liggen als de netto prijs die de Leverancier momenteel voorstelt aan cliënten voor
gelijkaardige diensten en deliverables, en aanvaardt dat de hierin bepaalde prijzen niet zullen aangepast worden
tijdens de looptijd van deze Kooporder. De Leverancier garandeert dat de Diensten (met inbegrip van de
deliverables) die in uitvoering hiervan worden verricht geen enkel U.S. of buitenlands octrooi, handelsmerk,
auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrecht van een derde schendt. De Leverancier aanvaardt om AMO,
haar zustermaatschappijen en hun respectievelijke werknemers, directeurs, bestuurders en agenten schadeloos te
stellen en te vrijwaren tegen enige aansprakelijkheidsvordering, oordeel, rechtsvordering, verzoek, verlies, schade,
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kosten en andere onkosten (zoals bijvoorbeeld de redelijke honoraria van advocaten en proceskosten) die het gevolg
zouden zijn van enig klacht of geding (a) die een vermeende inbreuk zou uitmaken, voor zover AMO er de
Leverancier op de hoogte van brengt, en de Leverancier in staat stelt, indien AMO het zo beslist, om bij een
dergelijke klacht of geding op te treden, te beslechten, of op een andere manier te beëindigen, of (b) ontstaan als
gevolg van de nalatigheid, de roekeloosheid, het opzettelijke wangedrag van de Leverancier of de schending van
deze Kooporder. Ingeval een inbreukprocedure wordt ingediend zal de Leverancier, naar eigen goedvinden, de
toepasselijke deliverables wijzigen zodat zij geen inbreuk meer maken, de deliverables vervangen met equivalenten
die geen inbreuk maken, voor AMO het recht inwinnen om het gebruik van de deliverables mogelijk te maken op
kosten van de Leverancier, of de deliverables weghalen en AMO terugbetalen voor alle betaalde kosten in verband
met zulke deliverables.
9.

Onder deze Kooporder is de rechtspositie van de Leverancier deze van een onafhankelijke contractant. De
Leverancier zal niet als werknemer, agent, partner of joint venture van AMO beschouwd worden, voor welk doel
dan ook, en de Leverancier zal geenszins bevoegd zijn om AMO te binden of om namens AMO op te treden.

10. De Leverancier zal, op eigen kosten, de volgende verzekeringen afsluiten en in stand houden tijdens de looptijd van
deze Kooporder : (a) Worker’s Compensation and Occupational Disease Insurance met statutaire grenzen en
Employer’s Liability coverage met een minimum grenswaarde van vijf honderd duizend US dollars ($500,000) per
schadegeval, (b) Automobile Liability Insurance met een enkele aansprakelijkheidsgrens per schadegeval van twee
miljoen US dollars ($2,000,000), die alle eigen, niet-eigen en verhuurde voertuigen dekt, en (c) General Liability
Insurance met inbegrip van Professional Liability Insurance met een minimum van twee miljoen US dollars
($2,000,000) per schadegeval. AMO en haar dochtermaatschappijen zullen onder deze risicodekking als
bijverzekerden aangeduid worden.
11. Deze Kooporder wordt door het Nederlands recht beheerst en geïnterpreteerd in het licht van het Nederlandse recht,
met uitzondering van de wettelijke bepalingen inzake conflictenrecht. Niettegenstaande de plaats van uitvoering
wordt dit contract, alsook enige kwestie of betwisting die ervan zou ontstaan of eraan verbonden zou zijn (zij het
contractuele of niet-contractuele geschillen, zoals buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen, schending van
de wet en dergelijke meer) door het Nederlands recht beheerst. De partijen stemmen in met de exclusieve
bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Nederland, voor iedere kwestie of betwisting die naar aanleiding van
deze overeenkomst zou ontstaan of die eraan verbonden zou zijn, alsook de schending, de beëindiging of de
nietigheid ervan, ongeacht of deze geschillen contractueel of buitencontractueel van aard zijn. Deze kooporder
vormt het integrale akkoord tussen AMO en de Verkoper wat betreft zijn onderwerp en vervangt alle voorgaande
voorstellen en akkoorden ter zake; indien de partijen een aparte genegotieerde overeenkomst hebben gesloten, die
van kracht is op het moment dat deze Kooporder van kracht is, dan is deze Kooporder slechts van toepassing voor de
Voorwaarden die hierin niet worden geregeld. Deze Kooporder kan slechts gewijzigd worden door een door beide
partijen ondertekende schriftelijke akkoord. De Leverancier mag deze Kooporder, noch enig belang die erdoor
geregeld is, overdragen, noch enig plicht die erin wordt bepaald aan derden delegeren noch onderaannemen zonder
voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van AMO (hetgeen AMO naar eigen goedvinden beslist te verlenen
ofwel achter te houden).
12. De aankoop van Diensten door AMO wordt door deze Voorwaarden en Condities beheerst. Geen Voorwaarden en
Condities die op de bestelling van de Verkoper zouden staan zijn van toepassing en AMO wijst hierbij dergelijke
Voorwaarden en Condities af. Niettegenstaande enige andere verklaring, mededeling of overeenkomst zal de
ontvangstbevestiging van deze Kooporder of van het leveren van Diensten ter uitvoering van deze Kooporder de
aanvaarding van alle hierin vervatte voorwaarden en condities door de Leverancier veronderstellen.
Ingeval deze Voorwaarden en Condities geheel of gedeeltelijk voor de Leverancier onaanvaardbaar zouden zijn,
wordt de Leverancier verzocht om AMO hiervan op de hoogte te brengen bij ontvangst van deze Kooporder en zal
iedere dienstverlening schorsen totdat een afzonderlijk akkoord is gesloten tussen de Leverancier en AMO.
13. De Leverancier garandeert dat noch de Leverancier, noch enig werknemer of agent van de Leverancier die onder
deze kooporder diensten verstrekt, ooit uitgesloten is geweest, voor het ogenblik uitgesloten is, of het voorwerp
uitmaakt van een procedure die als gevolg zou kunnen hebben dat de Leverancier of dergelijke werknemers of
agenten respectievelijk een uitgesloten of uitgezonderde rechtspersoon of natuurlijke persoon of een veroordeelde
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rechtspersoon of natuurlijke persoon worden. De Leverancier garandeert daarnaast dat indien tijdens de looptijd van
deze overeenkomst, de Leverancier, of enig werknemer of agent van de Leverancier die onder deze kooporder
diensten verstrekt, uitgesloten wordt of het subject van een procedure wordt die als gevolg zou kunnen hebben dat
de Leverancier of dergelijke werknemers of agenten respectievelijk een uitgesloten of uitgezonderde rechtspersoon
of natuurlijke persoon of een veroordeelde rechtspersoon of natuurlijke persoon kunnen worden, hij AMO er
onverwijld van op de hoogte zal brengen, en AMO gerechtigd zal zijn om deze overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden. Deze clausule zal na de beëindiging of afloop van deze overeenkomst blijven voortbestaan. In
de context van deze clausule zijn de volgende definities van toepassing: a) “uitgesloten natuurlijke persoon” is een
natuurlijke persoon aan wie door de Amerikaanse Food and Drug Administration (“FDA”) werd verboden om, op
grond van 21 U.S.C. §335a (a) of (b), diensten te verlenen tot een persoon die een goedgekeurde of hangende
medicijn aanvraag heeft ingediend; b) een “uitgesloten rechtspersoon” is een corporatie, een ‘partnership’een
vereniging of andere rechtspersoon die door de FDA werd verboden, op grond van 21 U.S.C. §335a (a) of (b), een
afgekorte medicijnaanvraag in te dienen of hulp te verlenen bij de indiening ervan, of een filiaal of
zustermaatschappij van een uitgesloten rechtspersoon; c) een “uitgesloten natuurlijke persoon” of een “uitgesloten
rechtspersoon” is (i) een natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitgesloten, uitgezonderd, gesuspendeerd of op
enige andere manier onbevoegd is om deel te nemen in Amerikaanse federale gezondheid programma’s zoals
Medicare of Medicaid door de “Office of the Inspector General of the US Department of Health and Human
Services”, of (ii) een natuurlijke persoon of rechtspersoon die werd uitgesloten, uitgezonderd, gesuspendeerd of op
enige andere manier onbevoegd is om deel te nemen in Amerikaanse federale procurement en non-procurement
programma’s, met inbegrip van de programma’s die door de US General Services Administration (GSA)
geproduceerd worden; d) een “veroordeelde natuurlijke persoon” of “veroordeelde rechtspersoon” is een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon die werd strafrechtelijk veroordeeld op grond van 21 U.S.C. §335(a) of (b) of 42
U.S.C. §1320a – 7(a), maar is nog niet uitgesloten, uitgezonderd, gesuspendeerd of op een andere manier onbevoegd
verklaard.
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