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Leveranciersovereenkomst 

tussen 

Mercateo Belgium B.V., Hendrik van Veldekesingel 150/130, 3500 Hasselt 

BTW-ID: BE0727448134 

– Mercateo – 

en 

[Bedrijfsnaam], [Straat + Huisnummer], [Postcode + Plaats]  

BTW-ID: [BTW-ID] 

– Partner – 

 Onderwerp van de overeenkomst  

1. De Partner levert aan Mercateo een productcatalogus die geschikt is voor online gebruik  in een 
dataformaat dat overeenkomt met de technische omgeving van Mercateo (BMEcat of een door 
Mercateo aangewezen dataformaat), kosteloos en voor onbeperkt gebruik voor de in § 2 vermelde 
Mercateo-platformen of voor vergelijkbare elektronische platformen van Mercateo. 

2. De Partner wordt de mogelijkheid gegeven om zijn catalogus of delen daarvan op de in § 2 genoemde 
Mercateo-platformen te integreren met het doel de klanten van Mercateo op basis van een dergelijke 
catalogus in staat te stellen bestellingen te plaatsen. De Partner dient zorg te dragen voor levering aan 
de klant binnen de in de catalogus aangegeven levertijd. 

 Contractgebied 

De partijen komen overeen de content te gebruiken voor de volgende Mercateo-platformen: 

 www.mercateo.be  voor het contractgebied België 

 Kosten voor de integratie en deelname van de catalogus op de marktplaats  

1. Voor de initiële integratie van de catalogus ontvangt Mercateo van de Partner een eenmalige 
vergoeding van [€ 0,00] excl. de wettelijke BTW. 

2. Voor catalogusupdates, databeheer, systeembeschikbaarheid en aanwezigheid op het Mercateo-
platform berekent Mercateo aan de Partner per begonnen kalendermaand een vast bedrag van [€ 0,00] 
excl. de wettelijke BTW. Het bedrag dient vóór de 15e van iedere kalendermaand betaald te worden. 

 Betalingsvoorwaarden 

De partijen komen voor deze contractuele relatie een betalingstermijn van 45 kalenderdagen na 

factuurontvangst overeen. 
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De partijen komen de leveringsrelatie overeen volgens de bovengenoemde voorwaarden. De partijen 

komen tevens overeen dat de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor Leveranciers, de Gedragscode 

voor Leveranciers en de bijgevoegde verklaringen onlosmakelijk deel uitmaken van deze 

overeenkomst. 

 .............................................. [Plaats], ......................... [Datum] Hasselt,  .............................. [Datum] 

 

Wettelijk geldige handtekening(en) Wettelijk geldige handtekening(en) 

[Partner] Mercateo Belgium B.V. 

Volledige naam: ........................................................... Dorina von Heland 
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Algemene Voorwaarden voor Leveranciers 

 Exclusiviteit van deze overeenkomst, AV van de Partner 

1. Uitsluitend de onderstaande bepalingen zijn van toepassing tussen 
Mercateo en de Partner, tenzij anders overeengekomen in een 
voorkomend geval. 

2. De toepasselijkheid van bepalingen van een partij die buiten deze 
overeenkomst bestaan, met name, maar niet beperkt tot, de 
Algemene Voorwaarden van de Partner of reglementen die in strijd 
zijn met deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
Dergelijke bepalingen worden ook niet toepasselijk indien er geen 
reactie of uitdrukkelijk bezwaar bestaat tegen een verklaring die tot 
doel heeft deze toepasselijk te maken, bijvoorbeeld door verwijzing 
naar bedrijfsdocumenten, afleveringsbonnen of dergelijke. Ook uit 
handelingen die een intentie impliceren, in het bijzonder de 
uitvoering van een overeengekomen dienst of betaling, dan wel de 
onvoorwaardelijke inontvangstneming daarvan, mag nimmer de 
toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden worden afgeleid. 

 Levering van de catalogus door de Partner 

1. De Partner stelt aan Mercateo een productcatalogus die geschikt is 
voor online gebruik in een dataformaat dat overeenkomt met de 
technische omgeving van Mercateo (BMEcat of een door Mercateo 
aangewezen dataformaat), kosteloos en voor onbeperkt gebruik voor 
de in de overeenkomst vermelde Mercateo-platformen of voor 
vergelijkbare elektronische platformen van Mercateo, ter 
beschikking. Het recht van gebruik omvat eveneens het gebruik of 
toegestaan gebruik van de inhoud van de productcatalogus, met 
name, maar niet beperkt tot, productafbeeldingen en -
omschrijvingen voor reclamedoeleinden en/of het zoeken/vinden van 
het Mercateo-platform of de producten daarvan via zoekmachines. 

2. De Partner verleent aan Mercateo voor onbepaalde tijd en kosteloos 
een niet-exclusief, onherroepelijk en onbeperkt gebruiksrecht van de 
inhoud van de productcatalogus, met name productafbeeldingen en 
-omschrijvingen. Het verleende gebruiksrecht omvat met name het 
recht op gebruik, duplicatie, weergave, vertoning, verspreiding, 
aanpassing, wijziging, herformatering, verrijking met andere data en 
het creëren en gebruiken van nieuwe content door de verwerking van 
alle verstrekte data. Verrijking, wijziging of aanpassing van de 
verstrekte data vindt uitsluitend plaats om de productpresentatie bij 
Mercateo te verbeteren. Mercateo mag het verleende gebruiksrecht 
alleen in sublicentie aan verbonden ondernemingen verlenen. 
Mercateo respecteert het handelsmerk en de auteursrechten van de 
Partner; Mercateo zal de handelsmerken of productafbeeldingen van 
de Partner niet zodanig wijzigen dat deze niet meer overeenkomen 
met de oorspronkelijk verstrekte vorm (met uitzondering van 
maataanpassingen, voor zover de breedte- en hoogteverhouding in 
acht wordt genomen en er geen vervalsing kan worden 
verondersteld). 

3. De door de Partner gekozen leveringsgebieden komen overeen met 
het "Contractgebied" van deze overeenkomst. De Partner is verplicht 
om alle producten die in de aangeleverde catalogus vermeld staan 
daadwerkelijk in de geselecteerde leveringsgebieden aan te bieden 
en levering binnen de in de catalogus vermelde levertijd te 
waarborgen. Voor het aansluiten op buitenlandse platformen is het 
overeenkomen van een country addendum tussen de respectieve 
dochterondernemingen van Mercateo en de Partner vereist. 

4. Bij artikelen die onderworpen zijn aan de REACH Verordening 
[Verordening (EU) nr. 1907/2006 van 18.12.2006 inzake de Registratie, 
Evaluatie, Erkenning en Beperking van chemische stoffen] is de 
Partner verplicht de in artikel 33 van deze verordening opgenomen 
informatie als onderdeel van zijn productomschrijving in de catalogus 
aan te leveren. 

5. Op verzoek van Mercateo is de Partner verplicht om voor goederen 
van preferentiële oorsprong, een leveranciersverklaring te 
verstrekken. 

 

6. Artikelen die onderworpen zijn aan de RoHS-richtlijn [Richtlijn 
2002/95/EU van 27 januari 2003 over de beperking van het gebruik 
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur] dienen te voldoen aan het hierin bepaalde en aan de 
nationale bepalingen waarmee de Richtlijn is geïmplementeerd. De 
Partner is verplicht de productomschrijving van deze artikelen 
duidelijk en ondubbelzinnig te voorzien van het kenmerk “Volgens de 
fabrikant voldoet dit product aan RoHS”. Artikelen die onderworpen 
zijn aan de ROHS II richtlijn [herziene Richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 
2011 over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur] dienen te voldoen 
aan het hierin bepaalde en aan de nationale bepalingen waarmee de 
Richtlijn is geïmplementeerd. De Partner is verplicht de 
productomschrijving van deze artikelen duidelijk en ondubbelzinnig 
te voorzien van het kenmerk “Volgens de fabrikant voldoet dit product 
aan RoHS II”. De volgens de EU-GHS codes verplichte kenmerken 
kunnen worden aangeleverd in de desbetreffende talen van de 
catalogus. 

7. De Partner dient voor alle onderdelen van de verkoopverpakkingen 
die hij zal leveren aan klanten, volgens de geldende bepalingen van 
Richtlijn 94/62/EU van 20 december 1994 en daaropvolgende 
richtlijnen met betrekking tot verpakking en verpakkingsafval en de 
nationale bepalingen waarmee de Richtlijn is geïmplementeerd, een 
vergunning te hebben van een retour-, inzamel- en terugwinnings-
systeem. Indien de vergunning verleend is aan een ‘upstream’-
leverancier, is de Partner verplicht om de vergunning van de 
‘upstream’-leverancier te controleren en deze licentieverlening 
schriftelijk te laten bevestigen voordat er aan de klant geleverd wordt. 
Op eerste verzoek zal de leverancier onmiddellijk en onverwijld een 
kopie van alle documenten die de ‘upstream’-leverancier in verband 
met de licentiëring aan de leverancier ter beschikking heeft gesteld en 
die Mercateo nodig heeft om haar eigen bewijsplicht na te komen aan 
Mercateo ter beschikking stellen. Zonder hiertoe door Mercateo om 
verzocht te zijn, stelt de Leverancier Mercateo onverwijld op de 
hoogte van wijzigingen in de licentieverlening voor de door de 
leverancier gebruikte verkoopverpakkingen. 

 Integratie van de catalogus, blokkering van de Partner 

1. Mercateo is niet verplicht om de complete catalogus van de Partner 
op het platform te uploaden; Mercateo heeft het recht om op basis van 
eigen commerciële beslissingen de omvang van de aangeleverde 
catalogus te beperken tot bepaalde producten of productgroepen. 
Mercateo zal de Partner informeren over eventuele beperkingen. 

2. Verder heeft Mercateo het recht om één of meer van de volgende 
maatregelen te nemen indien er aanwijzingen zijn dat de Partner 
wettelijke bepalingen, rechten van derden, deze AV, Mercateo-
richtlijnen voor leveranciers en in het bijzonder de opgegeven 
levertijden en beschikbaarheid niet nakomt of schendt: 

a) mededeling aan de Partner met het verzoek tot 
nalating/aanpassing; 

b) verwijdering van de product-/dienstomschrijving of aanpassing 
van voorraadinformatie en levertijden; 

c) beperking van de functionaliteiten van de integratie in het 
Mercateo-platform; 

d) tijdelijke blokkering; 

e) definitieve blokkering. 

3. Bij de keuze uit bovengenoemde maatregelen houdt Mercateo 
rekening met de rechtmatige belangen van de Partner, met name of 
er aanwijzingen zijn dat de inbreuk niet of niet hoofdzakelijk aan de 
Partner te wijten is. 

4. Mercateo heeft het recht om de Partner definitief uit te sluiten van het 
Platform van Mercateo (“definitieve blokkering”) indien: 

a) klanten artikelen van de Partner bovengemiddeld vaak 
reclameren/retourneren; 
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b) conflicten tussen klanten van Mercateo en de Partner zich 
bovengemiddeld vaak voordoen; 

c) de Partner bovengemiddeld vaak niet of niet tijdig (d.w.z. in strijd 
met de opgegeven levertijden) in staat was de aangeboden 
goederen/diensten te leveren/verschaffen; 

d) de Partner aanzienlijke schade toebrengt aan Mercateo, met 
name diensten of functionaliteiten van Mercateo in strĳd met 
deze overeenkomst of voor anderen doeleinden gebruikt; 

e) de Partner herhaaldelijk of in aanzienlijke mate handelt in strijd 
met wettelijke bepalingen; 

f) een andere belangrijke redenen aan Mercateo het recht zou 
geven om deze overeenkomst te beëindigen. 

5. In geval van tijdelijke blokkering zal Mercateo naar billijkheid en 
binnen een redelijke termijn na overleg met de Partner besluiten om 
de blokkering in te trekken en de Partner hiervan op de hoogte stellen. 

 Kosten 

1. De vergoeding voor contractuele diensten wordt bepaald op basis van 
de geldende prijslijst of op basis van de leveranciersovereenkomst. 
Vergoedingen worden, met uitzondering van de maandelijkse 
servicevergoeding, gefactureerd na het sluiten van de overeenkomst 
en zijn onmiddellijk opeisbaar. 

2. Mercateo heeft het recht om de servicevergoeding naar billijkheid te 
wijzigen, d. w. z. te verhogen of te verlagen, indien relevante 
kostenfactoren veranderen. In het geval van een dergelijke wijziging 
worden met name de totale omzet, het aantal transacties, de 
gemiddelde omzet, het aantal reclamaties en andere relevante 
factoren naar billijkheid als kostenfactoren in aanmerking genomen. 
Mercateo zal de Partner tijdig schriftelijk over de wijziging informeren. 

 Catalogusprijzen en inkoopprijzen 

1. De Partner biedt de in de catalogus vermelde artikelen aan Mercateo 
aan op basis van de op dat moment geldende inkoopprijslijst, met 
inachtneming van eventueel met Mercateo overeengekomen 
bijzondere condities (inkoopprijs). 

2. De Partner kan de inkoopprijzen voor Mercateo te allen tijde wijzigen 
middels een catalogus-update. Wijzigingen worden van kracht op het 
moment dat de catalogus-update is geïntegreerd op het platform (go-
live). Dit geldt niet voor bestellingen die tot uiterlijk vijf 
kalenderdagen na de go-live door Mercateo bij de Partner zijn 
geplaatst (zie § 6 lid 3), indien deze gebaseerd zijn op een bestelling 
van een klant van Mercateo uit de vorige catalogus die geldig was 
voordat de update geïntegreerd werd. Voor deze bestellingen zijn de 
voorgaande inkoopprijzen geldig. 

3. Mercateo handhaaft de verkoopprijzen voor de artikelen die de klant 
uit de catalogus van de Partner op het platform kan bestellen 
(catalogusprijs). In uitzonderlijke, uitsluitend door Mercateo 
gedefinieerde gevallen stelt Mercateo de Partner in kennis van deze 
prijzen, zodat deze door de Partner kunnen worden toegevoegd aan 
de aan Mercateo te verstrekken catalogus. Hierbij volstaat het als 
Mercateo de Partner in kennis stelt van de formule(s) waarmee 
Mercateo de verkoopprijzen vaststelt, zodat de Partner deze kan 
berekenen en in de catalogus kan opnemen. 

  Orderverwerking, herroepingsrecht 

1. De contractuele relatie bestaat uitsluitend tussen Mercateo en de 
Partner. Er bestaat geen contractuele relatie tussen de klant van 
Mercateo en de Partner. Mercateo zet de Partner in om bestellingen 
van haar klanten af te wikkelen. De Partner levert namens Mercateo 
aan de klant.  

2. Mercateo is als handelaar het aanspreekpunt voor de klant en voor de 
Partner. Indien de klant verklaringen aflegt aan de Partner (met name 
dat de klant de aan hem geleverde goederen weigert of deze slechts 
gedeeltelijk aanneemt, een gebrek meldt, beroep doet op onderzoek 
van de goederen of garantie), stelt de Partner Mercateo hier 
onmiddellijk en volledig van op de hoogte onder vermelding van het 
tijdstip, de betrokken goederen, en alle andere door de klant aan de 
Partner verstrekte informatie, met name over de redenen voor het 
gedrag van de klant. 

3. Mercateo levert bestellingen van de klant uit de catalogus in 
elektronische vorm aan. De hierna overeen te komen elektronische 
vorm wordt bepaald door de versie van de Mercateo-documentatie 
met betrekking tot de elektronische documentverwerking (EDI) die 
geldig is op het moment van het sluiten van het contract.  De Partner 

garandeert een continue bereikbaarheid via de gedefinieerde 
kanalen. 

4. Een door Mercateo aan de Partner toegezonden bestelling is een 
bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst volgens 
de door de Partner aangegeven criteria zoals prijs, beschikbaarheid 
en levertijd. Tenzij de Partner de bestelling onmiddellijk weigert, 
wordt de koopovereenkomst voor de bestelde goederen tussen de 
partijen gesloten zonder dat de Partner het aanbod uitdrukkelijk 
aanvaardt. Ongeacht het voorgaande stuurt de Partner onmiddellijk 
na ontvangst van de bestelling een opdrachtbevestiging in digitale 
vorm naar Mercateo. 

5. Na het sluiten van de koopovereenkomst stelt de Partner Mercateo 
onmiddellijk in digitale vorm op de hoogte van leververtragingen, 
onvoldoende beschikbaarheid of andere storingen van de levering 
en/of afwijkingen van de overeengekomen criteria. In dat geval heeft 
Mercateo het recht om de betreffende koopovereenkomst te 
herroepen. 

6. De Partner stuurt de goederen rechtstreeks naar de in de bestelling 
aangegeven klant van Mercateo en deelt Mercateo het tijdstip van 
aflevering aan de vervoerder en, voor zover mogelijk, aan de klant 
door middel van een elektronisch leverbericht onverwijld mee. Het 
leverbericht zal ook de gegevens bevatten die op de aan de klant 
geadresseerde pakbon staan en die het mogelijk maken om de 
zending te traceren. De pakbon wordt aangemaakt volgens het 
voorbeeld van Mercateo en bevat met name de mededeling dat in 
geval van retour of reclamatie contact met Mercateo moet worden 
opgenomen. 

7. De Partner adresseert zijn factuur voor bestellingen van Mercateo 
rechtstreeks aan Mercateo. De Partner factureert niet rechtstreeks 
aan de klant van Mercateo. 

8. Retourzendingen, ongeacht de rechtsgrond, worden in opdracht van 
Mercateo door de klant direct aan de Partner verstuurd.  De Partner 
brengt hiervoor geen kosten in rekening (afzonderlijke vergoeding, 
kostenvergoeding, andere vergoedingen, fees of dergelijke). 

9. Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van terugroepacties valt 
uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Partner. 

 Garantie,  zekerheidstelling 

1. De Partner is jegens Mercateo aansprakelijk voor gebreken in de 
kwaliteit of in de eigendomsrechten en voor garantiebeloften 
overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen. 
Garantiebeloften van de fabrikant zullen niet worden aangetast. 
Garantieaanspraken blijven gelden ongeacht of er tijdig bezwaar is 
gemaakt in de zin van de respectieve handelspraktijken. 

2. Mercateo maakt gebruik van de diensten van de Partner om 
garantieclaims en eventuele garantieverplichtingen na te komen die 
Mercateo heeft als gevolg van de wederverkoop van de goederen. De 
Partner is jegens Mercateo verplicht om na overleg met Mercateo als 
contractuele partner garantieaanspraken en garantieverplichtingen 
die op Mercateo worden ingeroepen na te komen. Mercateo en de 
Partner zijn verplicht om samen te werken bij de behandeling van 
eventuele garantieclaims tegen Mercateo op een wijze die een 
optimale en snelle afhandeling van de claims garandeert. Indien de 
Partner diensten verleent of rechtshandelingen verricht ter zake van 
garantieverplichtingen en/of garantieaanspraken tegen Mercateo die 
tot voldoening van deze aanspraken leiden, wordt de Partner in deze 
mate bevrijd van de desbetreffende garantieverplichtingen in zijn 
relatie met Mercateo. 

3. De Partner verplicht zich ertoe jegens Mercateo in dezelfde mate  aan 
eventuele garantieverplichtingen te voldoen als Mercateo in het 
betreffende leveringsgebied jegens de klant moet nakomen. 

4. Als de Partner zijn garantieverplichtingen middels een vervangende 
levering nakomt, dan gaat de verjaringstermijn van het geleverde na 
levering opnieuw in, tenzij de Partner het zich uitdrukkelijk en terecht 
heeft voorbehouden om slechts uit coulance een vervanging te 
leveren om geschillen te vermijden of om het voortbestaan van de 
leveringsrelatie te waarborgen. 

5. Mercateo heeft het recht om, in geval van een inleiding van een 
insolventieprocedure tegen het vermogen van de Partner, maximaal 
5 procent van de openstaande vorderingen als zekerheid op de 
Partner in te houden. De zekerheid dient, in geval van insolventie van 
de Partner, ter waarborging van de nakoming van de contractuele 
verplichtingen, met name met betrekking tot ondeugdelijke 
goederen. Indien er geen ander tijdstip is overeengekomen, zal 
Mercateo een niet-gebruikte zekerheid voor garantieaanspraken na 2 
jaar retourneren. Mercateo is echter gerechtigd een overeenkomstig 
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deel van de zekerheid in te houden, indien de op dat moment 
geldende aanspraken nog niet zijn afgehandeld. 

 Aansprakelijkheid, verplichtingen van de Partner, vrijwaring 

1. De Partner is verantwoordelijk voor de verhandelbaarheid van de 
artikelen die in zijn catalogus aanwezig zijn en voor de naleving van 
de vereisten voor het aanbieden en/of op de markt brengen van deze 
artikelen, met name via een online platform. Dit houdt met name in 
dat er aan de publiekrechtelijke verplichtingen wordt voldaan of dat 
er vergunningen of toelatingen zijn verkregen, in het bijzonder voor 
de invoer en/of uitvoer van de in de catalogus aangeboden goederen 
in of uit het contractgebied, en/of dat vereisten die krachtens de 
Europese of nationale wetgeving op de respectieve producten van het 
assortiment van de Partner van toepassing zijn (bijv. 
tabaksproducten, alcoholhoudende producten, elektronische 
apparatuur, levensmiddelen, huidverzorgingsproducten), zoals 
vergunningen, toelatingen, verbodsbepalingen, restricties, 
douaneaccijnzen, heffingen, belastingen, tijdig en voor de 
noodzakelijke duur ervan beschikbaar zijn of gedurende hun 
geldigheid vervuld zijn, met name wanneer producten worden 
geadverteerd, aangeboden en geleverd, alsmede in gevallen van 
garantie. Indien een artikel niet of niet langer voldoet aan de 
voorwaarden voor het aanbieden en/of het in de handel brengen, stelt 
de Partner Mercateo hiervan onverwijld in kennis en verstrekt hij aan 
Mercateo tijdig een dienovereenkomstig gewijzigde versie van de 
catalogus. 

2. Indien de voorwaarden voor het aanbieden en/of het in de handel 
brengen van de artikelen, met name via een online platform, niet in de 
context van de Partner moeten worden vervuld, stelt de Partner 
Mercateo onverwijld op de hoogte van productspecifieke vereisten 
voor het op de markt brengen en/of voor het aanbieden van het 
betreffende artikel via een online platform, op zodanige wijze dat 
Mercateo de nodige maatregelen kan treffen en uitvoeren om aan 
deze vereisten te voldoen (met name het aanvragen en verkrijgen van 
vergunningen) of tenminste een weloverwogen besluit kan nemen 
over het offline zetten op grond van § 3, waar Mercateo recht op heeft.  

3. De Partner is volledig verantwoordelijk voor de feitelijke en wettelijke 
juistheid van de gegevens, afbeeldingen, productomschrijvingen en 
overige inhoud van de geleverde catalogus. De Partner garandeert dat 
met de aan Mercateo geleverde catalogus alsmede de daarin 
opgenomen informatie, afbeeldingen en productomschrijvingen en 
andere inhoud geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. 
Hij garandeert met name dat hij het recht heeft om voor het opstellen 
van de catalogus content van derden te gebruiken en om Mercateo de 
voor de uitvoering van deze overeenkomst toegekende rechten te 
verlenen, met name om de catalogus openbaar toegankelijk te 
maken. 

4. De Partner vrijwaart Mercateo hierbij voor alle aanspraken van derden 
jegens Mercateo, voortkomend uit en/of met betrekking tot:  

 het niet voldoen aan één van de in lid 1 en/of lid 3 genoemde 
vereisten; 

 het niet voldoen aan één van de in lid 2 genoemde vereisten, indien 
de Partner niet volledig heeft voldaan aan zijn informatieplicht; 

 de catalogus en/of de inhoud van de catalogus die de Partner aan 
Mercateo ter beschikking heeft gesteld; 

 terugroepacties in verband met de inhoud van de catalogus; 

 gebreken in eigendomsrechten of materiaalfouten, waarbij ter 
rechtvaardiging van het gebrek wordt verwezen naar informatie in 
de catalogus en/of verwijzingen naar daarin gestelde 
productomschrijvingen;  

 gedrag van de Partner waarmee inbreuk wordt gemaakt op 
merkenrechten, modellenrechten, octrooirechten, auteursrechten, 
of handelingen die in strijd zijn met de Mededingingswet en de Wet  
Oneerlijke Handelspraktijken; 

 de Wet Productaansprakelijkheid; 

 inbreuk op de wettelijke bepalingen omtrent de verwerking van 
gegevens van derden door de Partner. 

De vrijwaring is met name van toepassing op betalingen die Mercateo 
aan derden verschuldigd is, zoals schadevergoedingen, contractuele 
boetes voor inbreuk op vorderingen tot staking van activiteiten waar 
een boetebeding of waar geldboetes op van toepassing zijn en de 
kosten die Mercateo maakt in verband met de aanspraak, bijv. kosten 
die Mercateo maakt voor het terugroepen van producten of kosten die 
zij maakt om haar rechten afdoende te beschermen. Indien Mercateo 
kan voorzien dat kosten ter bescherming van haar rechten zullen 

worden gemaakt die hoger zijn dan de toepasselijke wettelijke 
tarieven, stelt Mercateo de Partner hiervan op de hoogte en stelt hem 
in de gelegenheid om zijn rechten zelfstandig en op eigen 
verantwoordelijkheid te verdedigen. 
Op  https://www.mercateo.be/corporate/vorderingen-tot-staking 
verstrekt Mercateo aan de Partner een overzicht van de door Mercateo 
ondertekende vorderingen tot staking en verbintenisverklaringen, die 
al dan niet worden bedreigd met straf. De Partner verplicht zich ertoe 
actief kennis te nemen van het overzicht en met name te onderzoeken 
of de feiten die tot de verklaringen van beëindiging en van verbintenis 
hebben geleid van toepassing zijn op zijn catalogus of zijn verdere 
aanwezigheid op het Mercateo-platform. 
Mercateo stelt de Partner onverwijld per e-mail in kennis van elke 
wijziging/toevoeging in het overzicht, zodat de Partner aan zijn 
controleplicht kan voldoen. 

 Aansprakelijkheid van Mercateo 

Mercateo is volledig aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 
schending van leven, lichaam of gezondheid als gevolg van 
plichtsverzuim door Mercateo, haar wettelijke vertegenwoordigers of 
afgevaardigde agenten. Mercateo is tevens aansprakelijk voor andere 
schade die het gevolg is van opzettelijk of grovelijk nalatig verzuim 
van Mercateo, haar wettelijke vertegenwoordigers of afgevaardigde 
agenten in het nakomen van hun plichten. Indien andere schade te 
wijten is aan eenvoudige nalatigheid, is Mercateo aansprakelijk in 
geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, 
echter is het bedrag waarvoor Mercateo aansprakelijk is beperkt tot 
de schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te 
voorzien was en die kenmerkend is voor de overeenkomst; essentiële 
contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen waarvan de 
nakoming kenmerkend is voor het contract en waarop de Partner zich 
kan beroepen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten; 
productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid als gevolg van 
bedrieglijke opzet en wettelijke garantieverplichtingen blijven 
onaangetast. 

 Betalingsvoorwaarden, Facturatie 

1. Een betaling is gerealiseerd, wanneer het bedrag is overgeschreven 
op een door de crediteur aangewezen rekening; andere 
betalingswijzen, zoals de levering van een titelbewijs waarin een 
betalingsverplichting is vastgelegd, een wisselbrief of een cheque, zijn 
onvoldoende. De betalende partij draagt alle kosten voor de 
uitvoering van een betaling, behalve de kosten voor ontvangst of 
creditering van de betaling door de financiële instelling die de 
rekening van de ontvanger beheert. 

2. Mercateo en de Partner zijn verplicht om facturen en creditnota’s op 
te stellen in overeenstemming met de fiscale vereisten van het 
respectieve contractgebied (met name de btw-wetgeving). Correcties 
worden onverwijld aangebracht, als blijkt dat deze noodzakelijk zijn. 

 Gegevensbescherming 

1. Mercateo en de Partner zijn verplicht tot naleving van de toepasselijke 
wettelijke en overeengekomen bepalingen betreffende de 
gegevensbescherming en zullen de personen die zij de uitvoering van 
deze overeenkomst toevertrouwen instrueren over de naleving van de 
wettelijke bepalingen en de overeengekomen bepalingen betreffende 
de gegevensbescherming. 

2. De Partner verplicht zich ertoe de door Mercateo verstrekte 
klantgegevens uitsluitend voor de verwerking van de bestelling van 
Mercateo te gebruiken. Indien de door Mercateo verstrekte informatie 
wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan de uitvoering van de 
opdracht, is de Partner verplicht om de uitdrukkelijke toestemming 
van de Klant te verkrijgen. 

3. De Partner verplicht zich ertoe de door Mercateo verstrekte 
klantgegevens op geen enkele wijze aan derden te verstrekken, bijv. 
door verkoop of ruilhandel. 

4. De Partner verplicht zich ertoe alle van Mercateo ontvangen 
klantgegevens te verwijderen nadat de bestelling is afgehandeld. Dit 
is niet van toepassing indien de Partner de uitdrukkelijke 
toestemming van de klant heeft verkregen tot het gebruik van de 
gegevens. Indien wettelijke bepalingen en/of de reden voor het 
bewaren van bewijsmateriaal op dat moment een verwijdering 
redelijkerwijs verhinderen, worden deze gegevens geblokkeerd; de 
gegevens dienen verwijderd te worden zodra deze blokkering niet 
langer gegrond is. 

5. De Partner verplicht zich ertoe de door Mercateo verstrekte 
klantgegevens op verzoek te verwijderen. Indien de Partner 
bovenstaande bepalingen schendt, kan Mercateo eisen dat de Partner 
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alle via Mercateo ontvangen gegevens verwijdert, voor zover er geen 
wettelijke redenen zijn die een verwijdering verhinderen. 

 Geheimhouding 

1. Mercateo en de Partner zijn verplicht tot geheimhouding jegens 
derden met betrekking tot alle bedrijfs- of zakengeheimen van de 
andere partij waarvan zij kennis nemen in het kader van de uitvoering 
van deze overeenkomst, ongeacht of bedrijfs- en zakengeheimen 
zodanig of als geheim of als informatie waarvoor geheimhouding 
vereist is, zijn aangemerkt. Deze bedrijfs- of zakengeheimen van de 
andere partij mogen niet voor doeleinden buiten het kader van deze 
overeenkomst worden gebruikt. 

2. De geheimhoudingsverplichting is niet of niet meer van toepassing op 
informatie of bedrijfs- of zakengeheimen die (i) openbaar is/zijn of 
wordt/worden zonder dat dit te wijten is aan een schending van deze 
overeenkomst door de tot geheimhouding verplichte partij, of (ii) als 
de tot geheimhouding verplichte partij de informatie of geheimen 
ontvangen heeft van een derde die gemachtigd is om deze aan deze 
partij of aan het publiek te onthullen. De partij die een beroep doet op 
deze uitzondering draagt de bewijslast. 

 Looptijd en Beëindiging 

1. Deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. Tenzij anders 
is overeengekomen, treedt deze overeenkomst in werking bij 
ondertekening door de partijen. 

2. De overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het 
einde van de maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en 
kan niet door een elektronische vorm worden vervangen. 

3. Het recht tot beëindiging wegens gegronde redenen blijft 
onaangetast. Gegronde redenen zijn: 

 herhaalde toerekenbare inbreuk op informatie- en 
medewerkingsverplichtingen in het kader van deze overeenkomst, 
ondanks een voorafgaande waarschuwing, wanneer de verplichte 
partij vervolgens niet binnen een redelijke termijn aan de 
informatie- en medewerkingsverplichtingen voldoet en, indien van 
toepassing, eventuele ontstane schade compenseert; 

 door derden genomen tenuitvoerleggingsmaatregelen tegen een 
partij die de reputatie van het handelssysteem en de perceptie van 
derden ervan negatief kunnen beïnvloeden, voor zover deze 
maatregelen niet binnen één (1) maand na het treffen ervan kunnen 
worden teruggedrongen; 

 een faillissementsaanvraag indien de reden voor de 
faillissementsaanvraag niet binnen drie (3) maanden na de 
aanvraag kan worden weggenomen; 

 het behoud van illegale content in de catalogus van de Parter 
ondanks dat Mercateo een termijn heeft vastgesteld om de 
onwettige inhoud en/of de onwettigheid te verwijderen; 

 de Partner behandelt klantgegevens op een wijze die in strijd is met 
de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving. 

4. Mercateo en de Partner komen overeen dat, ondanks een beëindiging 
van deze overeenkomst, bestellingen die op het moment dat de 
beëindiging van kracht wordt niet zijn afgehandeld, naar behoren en 
met inachtneming van het in deze overeenkomst bepaalde worden 
verwerkt.  

5. Verder komen Mercateo en de Partner overeen dat verplichtingen met 
betrekking tot vrijwaring overeenkomstig artikel 8, lid 2, en 
garantieverplichtingen conform artikel 7 ook na beëindiging van deze 
overeenkomst van toepassing blijven zolang derden vorderingen 
tegen Mercateo doen gelden of zolang garantietermijnen voortduren. 

6. De geheimhoudingsplicht van § 12 blijft van toepassing na beëindiging 
van deze overeenkomst. 

 Plaats van uitvoering en transportrisico 

1. De plaats van uitvoering van de betalingsverplichtingen van Mercateo 
is de statutaire zetel van de Mercateo-onderneming die de 
overeenkomst uitvoert. 

2. De plaats van uitvoering voor de leveringen door de Partner is de in de 
bestelling gespecificeerde plaats van levering bij de klant of een door 
hem opgegeven geadresseerde. De Partner draagt het transportrisico 
totdat de goederen zijn overhandigd aan de klant of aan de door de 
klant aangewezen persoon (de geadresseerde) en dient de te leveren 
goederen naar eigen keuze en eigen discretie voldoende te 
verzekeren. 

 Overdracht, verrekening 

1. Het afstaan, overdragen, doorberekenen, machtigen van derden tot 
bescherming van rechten of het nakomen van verplichtingen uit deze 
overeenkomst of enige andere handeling ter zake vereist 
toestemming van de andere partij, tenzij de overdracht plaatsvindt 
tussen verbonden ondernemingen in de zin van artikel 2:24b BW. 

2. Verrekening kan zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk 
plaatsvinden volgens het recht waarvan de partijen zijn 
overeengekomen dat het op deze overeenkomst van toepassing is. De 
Partner kan aanspraken van hemzelf verrekenen met aanspraken van 
Mercateo die voordien zijn erkend in een definitief vonnis of die door 
Mercateo schriftelijk zijn erkend. 

 Toepasselijk recht en geschillenregeling  

1. De exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit of 
betrekking hebben op deze overeenkomst, alsmede voor geschillen 
betreffende het sluiten en de geldigheid van deze overeenkomst, 
wordt toegekend aan de bevoegde rechter of rechtbank van de 
maatschappelijke zetel van de Mercateo-onderneming die deze 
overeenkomst uitvoert. 

2. Deze overeenkomst, met name het sluiten, de geldigheid, de vorm, de 
uitvoering, de beëindiging, en de afronding ervan, is onderworpen 
aan het recht dat van toepassing is op de Mercateo-onderneming die 
deze overeenkomst uitvoert. Het VN-kooprecht is uitgesloten. 
Hetzelfde geldt voor eenzijdige rechtshandelingen of zakelijke 
handelingen die betrekking hebben op deze overeenkomst. 

 Slotbepalingen, wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden  

1. Indien een van bovenstaande bepalingen nietig is of wordt, zal 
daardoor de geldigheid van de resterende bepalingen niet worden 
aangetast. De ongeldige of nietige bepaling wordt vervangen door de 
wettelijke bepaling, tenzij de partijen in een voorkomend geval 
anders overeenkomen. 

2. Indien na het sluiten van deze overeenkomst blijkt dat in de 
overeenkomst voor een omstandigheid geen regeling is getroffen, 
terwijl de partijen dat wel gedaan zouden hebben als tenminste één 
der partijen dit bij het aangaan van de overeenkomst overwogen had, 
wordt deze leemte vervangen door de betreffende wettelijke 
bepaling, tenzij de partijen in een voorkomend geval anders 
overeenkomen. 

3. Mercateo behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voowaarden 
en alle andere contract-gerelateerde documenten voor de toekomst 
te wijzigen, voor zover dit geen invloed heeft op de essentiële 
bepalingen van de contractuele relatie en voor zover dit noodzakelijk 
is voor de aanpassing aan ontwikkelingen die niet te voorzien waren 
ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst en waarvan een niet-
inaanmerkingneming het evenwicht van de contractuele relatie 
aanzienlijk zou verstoren. Mercateo zal de Partner voorafgaand 
schriftelijk van wijzigingen op de hoogte stellen. Wijzigingen worden 
geacht te zijn aanvaard indien de Partner niet binnen vier weken na 
kennisgeving van de wijziging schriftelijk bezwaar daartegen maakt. 
Indien de Partner bezwaar maakt tegen een wijziging, heeft Mercateo 
het recht om de overeenkomst met inachtneming van de 
overeengekomen opzegtermijn te ontbinden. 
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Gedragscode voor Leveranciers 

Deze Gedragscode beschrijft de eisen die Mercateo aan haar partners stelt betreffende hun 

verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu. De volgende beginselen zijn 

minimumvereisten. De Partner verbindt zich jegens Mercateo tot naleving van de volgende principes: 

 Naleving van wetten 

De Partner houdt zich aan de wet- en regelgeving van de toepasselijke rechtssystemen, de Verenigde 

Naties en de International Labor Organisation. Dit geldt voor alle relevante wetten en normen en niet 

alleen voor die welke betrekking hebben op de aspecten die uitdrukkelijk in deze Gedragscode 

worden genoemd.Te allen tijde zal worden uitgegaan van de wetten en normen die de strengste 

gedragsregels opleggen. 

 Naleving en bescherming van de mensenrechten van werknemers 

De Partner respecteert de mensenrechten van zijn werknemers, in het bijzonder die welke zijn 

vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. De 

Partner draagt in zijn verantwoordelijkheidsgebied zorg ervoor dat deze in acht worden genomen en 

zal met name: 

 gelijke kansen en een gelijke behandeling garanderen en bevorderen, ongeacht huidskleur, ras, 

nationaliteit, sociale afkomst, lichamelijke of geestelijke handicap, seksuele geaardheid, politieke 

of religieuze overtuiging, leeftijd of geslacht van zijn werknemers; 

 de persoonlijke waardigheid, privacy en persoonlijkheidsrechten van zijn werknemers respecteren 

en hier noch direct, noch indirect inbreuk op maken; 

 niemand tegen zijn of haar wil tewerkstellen of tot arbeid dwingen; 

 voor het werk van werknemers een redelijk loon betalen en het wettelijke nationale minimumloon 

niet onderschrijden; 

 de wettelijke maximum arbeidsduur aanhouden; 

 de wettelijke vrijheid van vereniging van werknemers erkennen en hen niet discrimineren op 

grond van lidmaatschap van werknemersorganisaties of vakbonden; 

 geen gedrag veroorzaken en/of tolereren dat seksueel, dwingend, bedreigend, misbruikend of 

uitbuitend van aard is; 

 geen behandeling van werknemers veroorzaken en/of dulden die onaanvaardbaar is op een 

andere wijze dan hierboven beschreven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot geestelijk of 

fysiek geweld, seksuele of persoonlijke intimidatie of discriminatie; 

 Gezondheid en veiligheid van werknemers 

De Partner is verantwoordelijk voor de fysieke en psychische integriteit, gezondheid en veiligheid van 

zijn werknemers. Hij moet dreigende risico's beperken en zorgen voor de best mogelijke 

voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen en beroepsziekten. De Partner draagt er zorg voor dat zijn 

medewerkers regelmatig worden geïnformeerd over- en opgeleid in gezondheids- en 
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veiligheidsnormen en veiligheidsmaatregelen zodat zij deze kunnen toepassen. De Partner dient dit te 

documenteren. 

 Kinderen en jongeren 

Elke vorm van directe of indirecte uitbuiting van kinderen en jongeren, met name kinderarbeid, is 

verboden. De minimumleeftijd van een werknemer mag niet lager zijn dan de leeftijd waarop de 

schoolplicht voor de betrokken werknemer eindigt, ten minste 13 jaar voor licht werk en ten minste 18 

jaar voor gevaarlijke werkzaamheden, tenzij de Internationale Arbeidsorganisatie in individuele 

gevallen anders toestaat. Kinderen en jongeren mogen geen zware werkzaamheden verrichten en 

worden uitsluitend belast met werkzaamheden die overeenstemmen met hun lichamelijke en 

geestelijke vermogens en die hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling niet schaden of benadelen 

oftewel hiertoe kunnen leiden. De tewerkstelling van kinderen en jongeren is ondergeschikt aan hun 

schoolopleiding. 

 Milieubescherming 

De bescherming van het milieu (met name water, lucht, land, flora en fauna) moet worden 

gewaarborgd. De Partner werkt voortdurend aan het vermijden en verminderen van de milieueffecten 

van zijn bedrijfsactiviteiten en treft daartoe onverwijld passende maatregelen. Bij de uitoefening van 

de zakelijke activiteiten wordt er bijzondere aandacht besteed aan de bescherming en het behoud 

van het natuurlijke milieu, in het bijzonder bij de omgang met chemische en giftige materialen en 

stoffen, bij de omgang met afvalwater en afval, bij de emissie van uitlaatgassen en andere 

luchtverontreiniging, alsmede bij het verbruik van water en energie. 

 Verbod op corruptie 

Elke directe of indirecte vorm van omkoping, afpersing, corruptie of fraude is verboden. De Partner 

dient zich altijd zodanig te gedragen dat persoonlijke afhankelijkheden, persoonlijke verplichtingen of 

persoonlijke invloeden uitgesloten zijn. Hij zorgt ervoor dat zijn werknemers eveneens zo handelen. 

 Naleving van de gedragscode 

1. Deze Gedragscode mag niet worden omzeild, ook niet door middel van contractuele overeenkomsten 
of soortgelijke maatregelen. 

2. De Partner garandeert dat zijn zakenrelaties op de hoogte zijn van en voldoen aan de in deze 
Gedragscode opgenomen gedragsregels. Hij is ervoor verantwoordelijk dat de keten van zijn zakelijke 
relaties in overeenstemming is met deze Gedragscode. 

3. De Partner stelt Mercateo onmiddellijk op de hoogte indien hij binnen zijn 
verantwoordelijkheidsgebied (met inbegrip van zijn keten van zakenrelaties) enige inbreuk of 
indicatie van een inbreuk op deze Gedragscode ontdekt, in het bijzonder indien een dergelijke inbreuk 
of mogelijke inbreuk Mercateo kan schaden (bijvoorbeeld reputatieschade). 

4. Mercateo heeft het recht om na redelijke voorafgaande kennisgeving te controleren of de 
gedragscode door de Partner wordt nageleefd. De Partner ondersteunt Mercateo hierbij onverwijld op 
alle redelijke manieren. 

5. Een verwijtbare schending van de gedragscode door de Partner is een ernstige reden die Mercateo het 
recht geeft de contractuele relatie tussen de Partner en Mercateo zonder opzegtermijn te beëindigen, 
tenzij de Partner binnen een door Mercateo gestelde termijn de schending ongedaan maakt en de 
gevolgen van de schending, waarvan de bewijslast bij de Partner ligt, opheft. 
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Verklaring van Naleving van de Bepalingen van RoHS 

(RoHS-richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011) 

Hierbij bevestigt het bedrijf: 

 

[Bedrijfsnaam] 

 

aan Mercateo: 

 

uitsluitend elektrische en elektronische apparatuur te leveren zoals omschreven in Richtlijn 

2011/65/EU van 8 juni 2011 (herziene Richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde 

gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) die voldoet aan de geldende vereisten 

van deze richtlijn zoals herzien en de nationale bepalingen waarmee deze richtlijnen zijn 

geïmplementeerd, met name dat de aangegeven hoeveelheden stoffen niet overschreden worden. Elk 

apparaat omschreven in Richtlijn 2011/65/EU bevat een EU-conformiteitsverklaring volgens Bijlage VI 

van Richtlijn 2011/65/EU. De EU-conformiteitsverklaring moet op verzoek beschikbaar worden gesteld.  

De productomschrijvingen die wij voor de catalogus aan Mercateo verstrekken, worden 

dienovereenkomstig en voortdurend door ons bijgewerkt.  

Bovendien zijn alle door ons geleverde artikelen in overeenstemming met de geldende Europese 

regelgeving en richtlijnen, de nationale wettelijke bepalingen waarmee deze regelgeving en richtlijnen 

zijn geïmplementeerd, en nadere relevante nationale wettelijke bepalingen van het contractgebied in 

hun respectieve geldende versie. 

 ........................................... [Plaats], ................... [Datum]  

 

Bedrijfstempel en wettelijk geldige handtekening(en) 

[Bedrijfsnaam] 

Volledige naam: ........................................................... 

 

http://www.mercateo.nl/
mailto:service@mercateo.nl


 hét inkoopplatform voor de zakelijke markt 

Mercateo Belgium B.V. www.mercateo.be Statutaire zetel: Hasselt Deutsche Bank München 
Hendrik van Veldekesingel 150/130 E-mail: service@mercateo.be Ondernemingsnr.: 0727448134 BIC: DEUTDEMM 
3500 Hasselt Tel.: 0031 (0) 43 2010687 BTW-ID: BE0727448134 IBAN: DE12700700100225033000 

  Pagina 1 van 1 

Verklaring van Naleving van de Bepalingen van REACH 

(Reach-verordening (EU) nr. 1907/2006) 

Hierbij bevestigt het bedrijf: 

 

[Bedrijfsnaam] 

 

aan Mercateo: 

 

1. stoffen, preparaten en producten die vallen onder Verordening (EU) nr. 1907/2006 (REACH-
verordening) uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het Mercateo-
platform aan te bieden en te adverteren. 

2. het veiligheidsinformatieblad onverwijld bij te werken zodra: 

a. nieuwe informatie die van belang kan zijn voor risicobeheersmaatregelen of nieuwe 
informatie over gevaren beschikbaar komt;  

b. een vergunning is verleend of geweigerd;  

c. een beperking is opgelegd. 

3. het nieuwe veiligheidsinformatieblad samen met de vermelding "Bijgewerkt op ... (datum)" en 
met vermelding van het respectieve bestelnummer van Mercateo naar het e-maildres 
SDB@mercateo.com te versturen. Dit betreft uitsluitend bestellingen waarvoor het bedrijf de 
stof of het mengsel gedurende de afgelopen twaalf maanden heeft geleverd. Voor updates na 
de registratie wordt het registratienummer vermeld. 

4. het gewijzigde veiligheidsinformatieblad in de productomschrijving aan te passen. 

5. regelmatig na te gaan of de verstrekte informatie op het Mercateo-platform in 
overeenstemming is met de wettelijke voorschriften en juridische ontwikkelingen te volgen. 

6. in geval van overtreding alle daaruit voortvloeiende kosten aan Mercateo te vergoeden, met 
name contractuele boetes, juridische kosten, administratiekosten en schadeclaims die 
voortvloeien uit dergelijke inbreuken. 

 ........................................... [Plaats], ................... [Datum]  

 

Bedrijfstempel en wettelijk geldige handtekening(en) 

[Bedrijfsnaam] 

Volledige naam: ...........................................................  

 

http://www.mercateo.nl/
mailto:service@mercateo.nl
mailto:SDB@mercateo.com
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Verklaring van Licentiëring van Verkoopverpakkingen 

(Richtlijn 94/62/EU van 20 december 1994) 

Hierbij bevestigt het bedrijf: 

 

[Bedrijfsnaam] - de Partner -  

 

aan Mercateo: 

 

dat alle onderdelen van de verkoopverpakkingen die wij leveren of zullen leveren aan klanten van 

Mercateo een vergunning hebben, overeenkomstig de geldende bepalingen van Richtlijn 94/62/EU van 

20 december 1994 en daaropvolgende richtlijnen met betrekking tot verpakking en verpakkingsafval 

en de toepasselijke nationale voorschriften van het levergebied daaromtrent, met name die 

bepalingen ter uitvoering van de Verpakkingsrichtlijn (Richtlijn voor vermijding en recycling van 

verpakkingsafval). 

Indien de vergunning verleend is aan een ‘upstream’-leverancier, heeft de Partner, voordat aan de 

klant van Mercateo wordt geleverd, een schriftelijke bevestiging van de vergunning van de ‘upstream’-

leverancier ontvangen en gecontroleerd. 

Op eerste verzoek zal de Partner onmiddellijk en onverwijld een kopie van alle documenten die de 

‘upstream’-leverancier in verband met de licentiëring aan de Partner ter beschikking heeft gesteld en 

die Mercateo nodig heeft om haar eigen bewijsplicht na te komen aan Mercateo ter beschikking 

stellen. 

Zonder hiertoe door Mercateo om verzocht te zijn, stelt de Partner Mercateo onverwijld op de hoogte 

van wijzigingen in de licentieverlening voor de door de Partner gebruikte verkoopverpakkingen. 

[Vergunningnummer]:  ...................................................................................................................................   

[Systeem van afvalverwerking]:  ....................................................................................................................   

 

 ........................................... [Plaats], ................... [Datum]  

 

Bedrijfstempel en wettelijk geldige handtekening(en) 

[Bedrijfsnaam] 

Volledige naam: ........................................................... 

http://www.mercateo.nl/
mailto:service@mercateo.nl

