Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Duif’s Florist Articles B.V., działającej również pod
nazwą DUIF INTERNATIONAL
z siedzibą zgodnie z umową spółki w Aalsmeer
pod adresem Japanlaan 18, (1432 DK) Aalsmeer,
wpisanej do rejestru Izby Handlowej w Amsterdamie pod numerem 34066480.
Artykuł 1 - Definicje
Duif:
Nabywca:
Produkty:
Usługi:
Umowa:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Duif’s Florist Articles B.V.,
działająca również pod nazwą DUIF INTERNATIONAL;
każdy kontrahent Duif;
wszelkie towary i Usługi dostarczane przez Duif w ramach wykonania
Umowy;
wszelkie czynności wykonywane przez Duif na potrzeby Nabywcy w związku
z dostawą Produktów oraz na innej podstawie;
każda umowa zawierana z Nabywcą, każda jej zmiana albo uzupełnienie, albo
dalsze porozumienie, jak również wszelkie czynności (prawne) służące
przygotowaniu i realizacji rzeczonej umowy.

Artykuł 2 – Zastosowanie
2.1
2.2
2.3
2.4

Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich zapytań
ofertowych, zamówień oraz umów dotyczących sprzedaży i dostawy Produktów lub
wykonywania Usług oraz ich realizacji przez Duif.
Odstępstwa od niniejszych warunków sprzedaży i dostawy oraz ich uzupełnienia
wymagają wyraźnej pisemnej zgody ze strony Duif. Ewentualna uzgodniona zmiana lub
uzupełnienie ma zastosowanie wyłącznie do odnośnej umowy.
Zastosowanie ewentualnych warunków zakupu itp. Nabywcy zostaje odrzucone przez
Duif, chyba że pisemnie wyraźnie uzgodniono inaczej.
Jeżeli jedna lub więcej klauzul niniejszych warunków sprzedaży i dostawy okaże się
nieważna lub ulegnie unieważnieniu, pozostałe zapisy pozostają w mocy. W przypadku
nieważności lub unieważnienia strony podejmą konsultacje w celu uzgodnienia nowych
zapisów mających zastąpić unieważnione klauzule, przy czym w największym możliwym
stopniu uwzględnione zostaną ich cele i zakres stosowania.

Artykuł 3 - Umowa
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Wszelkie oferty składane przez Duif mają charakter całkowicie niezobowiązujący.
Wszystkie przykłady, ilustracje, modele i odnośne specyfikacje Produktów przesyłane
wraz z ofertami Duif, przedstawiane przez Duif bądź zawarte na stronie internetowej
firmy służą wyłącznie do stworzenia ogólnego wrażenia oferowanego produktu.
Odstępstwa nieuznawane przez Duif za rzeczywistą modyfikację przedmiotu oferty nie
mogą stanowić dla Nabywcy podstawy roszczenia jakichkolwiek praw i nie dają mu prawa
do odmowy zapłaty albo odbioru dostarczonych Produktów lub Usług.
Duif zastrzega sobie prawo do odwołania złożonej oferty w terminie dwóch (2) dni
roboczych od jej zaakceptowania. Akceptacja oferty złożonej przez Duif wymaga
pisemnego powiadomienia ze strony osoby upoważnionej.
Jeżeli przy akceptacji nastąpi odstąpienie od oferty złożonej przez Duif, Duif uzna to za
zaproszenie do złożenia nowej oferty. W takim przypadku Duif sporządzi nową pisemną
ofertę, objętą zastosowaniem art. 3.1 i 3.2.
Ponadto warunkiem zawarcia umowy jest przyjęcie zamówienia przez Duif lub – jeżeli
nastąpi to wcześniej – rozpoczęcie realizacji zamówienia.
Duif ma prawo bez podania przyczyny odrzucić zamówienie lub zlecenie lub przyjąć je
pod warunkiem płatności przy odbiorze bądź przedpłaty.
Oferty mają charakter jednorazowy i nie mają zastosowania przy powtórnym
zamówieniu.

Artykuł 4 – Ceny, faktury i płatności
4.1

O ile pisemnie nie określono inaczej, podane albo uzgodnione ceny dotyczą dostawy do
EXW Aalsmeer albo EXW Bielsk Podlaski (hala Duif w Polsce) (Incoterms 2020) i nie
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4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7

4.8

zawierają kosztów opakowań i przesyłki, załadunku i rozładunku oraz podatku od wartości
dodanej.
Podstawą wymiaru cen Duif są obowiązujące w dniu złożenia oferty lub zawarcia umowy
kwoty i koszty wynagrodzeń, obciążenia społeczne i publiczne, opłaty transportowe,
składki ubezpieczeniowe, ceny surowców, materiałów, materiałów pomocniczych, kursy
wymiany walut zagranicznych i inne. W przypadku podwyżki któregoś z wymienionych
elementów Duif ma prawo do odpowiedniego podniesienia ceny oferty lub kwoty ujętej w
umowie. W przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszego uzgodnienia ceny
zamówienie to – zgodnie z zapisami art. 3.4 – jest realizowane niezależnie od ewentualnej
poprzedniej albo zrealizowanej dostawy, za cenę obowiązującą w dniu nadejścia
zamówienia.
W przypadku ogłoszenia albo wiążącej zmiany obciążeń bądź szczególnych podatków po
zawarciu umowy Duif ma prawo proporcjonalnie podnieść uzgodnioną cenę i zafakturować
tę podwyżkę wobec Nabywcy, również jeżeli rzeczoną podwyżkę można było przewidzieć
w chwili zawierania umowy.
Płatność następuje w chwili zamówienia lub - jeżeli Nabywca posiada w Duif
wystarczającą zdolność kredytową - w terminie trzydziestu (30) dni od daty faktury,
chyba że pisemnie wyraźnie uzgodniono inaczej.
W przypadku nieterminowej płatności Duif ma prawo wstrzymać dostawę innych
produktów sprzedanych Nabywcy do chwili pełnego uregulowania przez niego wszystkich
zobowiązań, w tym należnych odsetek umownych oraz kosztów pozasądowych.
Jeżeli płatność nie nastąpi do 30 dnia od daty faktury, Nabywca automatycznie, bez
konieczności powiadomienia, uznawany jest za stronę niewywiązującą się ze zobowiązań
i winną zapłaty ustawowych odsetek handlowych, o których mowa w art. 6:119a
holenderskiego Kodeksu Cywilnego.
W chwili gdy Nabywca złoży wniosek o odroczenie płatności (albo zastosuje równoważną
zagraniczną regulację), ogłoszenie upadłości albo zostanie objęty ustawowym
programem spłaty zadłużenia dla osób fizycznych (albo równoważną zagraniczną
regulacją), wszystkie nieuregulowane faktury stają się natychmiast wymagalne.
W przypadku niedopełnienia zobowiązania płatniczego przez Nabywcę w wyznaczonym
terminie Duif ma prawo zlecić egzekucję należności. Wszelkimi pozasądowymi i sądowymi
kosztami – przy kwocie minimalnej wynoszącej 15% należnej sumy – obciążony zostanie
Nabywca.

Artykuł 5 – Dostawa i czas realizacji
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9

O ile pisemnie wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Duif dostarczy zamówione Produkty
zgodnie z warunkami dostaw do EXW Aalsmeer (Holandia) albo Bielska Podlaskiego (hala
Duif w Polsce) (Incoterms 2020).
Jeżeli transport organizowany jest przez Duif na zlecenie Nabywcy, odbywa się on
wyłącznie w imieniu Nabywcy oraz na jego koszt i odpowiedzialność. Duif nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za zlecenia wydawane w związku z transportem. W przypadku
braku specjalnych instrukcji ze strony Nabywcy w zakresie wyboru przewoźnika Duif
przysługuje dowolność wyboru.
Ponad określoną przez siebie wartością zamówienia Duif może zdecydować o
zorganizowaniu transportu Produktów do Nabywcy. W takim przypadku uznaje się, że
Nabywca zawnioskował do Duif o organizację transportu, przez co koszt i
odpowiedzialność leżą po stronie Nabywcy.
Nabywca zobowiązany jest samodzielnie zapewnić ubezpieczenie transportu, gdyż nie
jest ono domyślnie wliczone.
Jeżeli na potrzeby Nabywcy Duif dopełni formalności celnych lub wykona porównywalne
czynności związane z realizacją umowy zakupu, to koszt i odpowiedzialność leżą po
stronie Nabywcy.
Nabywca zapewnia Duif, że w odniesieniu do przewozu zakupionych Produktów posiada
wszelkie wymagane zezwolenia i jednocześnie zwalnia Duif z wszelkiej odpowiedzialności,
roszczeń, obciążeń albo grzywien stron trzecich, w tym krajowych lub zagranicznych
organów administracyjnych bądź instytucji europejskich.
Podane przez Duif terminy dostaw mają charakter niezobowiązujący i nie mogą być
uznawane za wiążące.
Przekroczenie uzgodnionych terminów dostaw przez Duif nie jest uznawane za
niewywiązanie się ze zobowiązania. W takim przypadku wymagane jest pisemne
wezwanie zawierające rozsądny termin na wywiązanie się ze zobowiązania przez Duif.
Dostawy cząstkowe są dozwolone.
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Artykuł 6 – Nieodebranie produktów
6.1

6.2

6.3

6.4

Jeżeli nie została uzgodniona inna dostawa niż do EXW Aalsmeer (Holandia) albo Bielska
Podlaskiego (Polska) (hala Duif, Incoterms 2020), po rozpoczęciu obowiązywania
odnośnej umowy Nabywca ma obowiązek odbioru zakupionych Produktów w terminie
nieprzekraczającym 48 godzin lub zlecenia odbioru wskazanemu przez siebie
przewoźnikowi w Aalsmeer (Holandia) bądź Bielsku Podlaskim (Polska), chyba że
pisemnie uzgodniono inaczej.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, niezależnie od Duif, Produkty nie zostaną odebrane od
Duif w terminie, faktura zostanie przesłana, a Nabywca będzie zobowiązany do
wywiązania się ze zobowiązań płatniczych w takim samym stopniu, jak w przypadku
skutecznego dostarczenia Produktów.
W przypadku nieodebrania przez Nabywcę dostarczonych Produktów Duif ma prawo
przechować je w wybranym miejscu na koszt i odpowiedzialność Nabywcy. Duif nie ma
obowiązku rekompensowania jakichkolwiek szkód związanych z nieodebraniem
Produktów przez Nabywcę, np., jednak nie wyłącznie, spowodowanych spadkiem jakości
lub masy.
Jeśli jednak po upływie określonego okresu przechowywania, który z uwagi na rodzaj
produktu można uznać za rozsądny, Nabywca nie dokona odbioru, a zdaniem Duif ryzyko
obniżenia jakości produktów lub ulegnięcia zepsuciu, wymaga interwencji w celu jak
największego ograniczenia szkody, Duif jest uprawniony do sprzedaży danych
produktów stronom trzecim. Niedotrzymanie zobowiązań nie zwalnia Nabywcy z
obowiązku uiszczenia pełnej kwoty nabycia.

Artykuł 7 - Reklamacje
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

W momencie dostawy Nabywca zobowiązany jest skontrolować Produkty pod względem
ilości i uszkodzeń widocznych z zewnątrz. W przypadku udostępnienia Produktów
przewoźnikowi Nabywca ma obowiązek zlecić inspekcję wyznaczonej przez siebie osobie.
W przypadku niewyznaczenia takiej osoby uznaje się, że Produkty zostały skontrolowane
przez kierowcę, który odebrał je w imieniu Nabywcy.
Reklamacje dotyczące ilości lub uszkodzeń i wad widocznych z zewnątrz powinny być
zgłaszane przez Nabywcę na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż 48 godzin od
chwili dostawy, o której mowa w art. 5. W przeciwnym wypadku ilości podane na listach
przewozowych, kwitach dostawy, fakturach i tego typu dokumentach uznane zostaną za
prawidłowe, a Produkty zostaną uznane za dostarczone bez widocznych szkód
zewnętrznych. Jeżeli odchylenia dostarczonej ilości wynoszą mniej niż 10% ogółu
dostawy, Nabywca ma obowiązek pełnej akceptacji dostawy przy uwzględnieniu
proporcjonalnego zmniejszenia kwoty nabycia.
Reklamacje dotyczące szkód, wad niewidocznych w chwili dostawy lub innych powinny
być zgłaszane na piśmie skierowanym do Duif niezwłocznie, jednak nie później niż w
ciągu 5 dni od momentu dostawy, jak określono w art. 5 lub w ciągu 5 dni po tym, jak
uszkodzenia zostaną stwierdzone albo powinny zostać stwierdzone przez Nabywcę. W
przeciwnym wypadku uznaje się, że dostawa została zaakceptowana przez Nabywcę.
W przypadku reklamacji dotyczących jakości dostarczonych Produktów Nabywca
powinien zlecić ekspertyzę rzeczoznawcy oraz umożliwić Duif przeprowadzenie własnej
ekspertyzy.
Reklamacje złożone po terminie lub w niewłaściwy sposób nie posiadają skutku prawnego
i zwalniają Duif z wszelkiej odpowiedzialności.
Jeżeli stwierdzone zostanie, że dostarczone Produkty nie spełniają warunków umowy
również w rozumieniu ostatniego zdania art. 3.1, Duif dołoży wszelkich starań, by w
porozumieniu z Nabywcą niezwłocznie dokonać ich wymiany. Warunki płatności zawarte
w art. 4 zachowują ważność.

Artykuł 8 – Odpowiedzialność
8.1

8.2

Jeżeli Nabywca wyraża chęć skorzystania z zamówienia za pośrednictwem sklepu
internetowego Duif, nadawany jest mu unikalny kod logowania, przy pomocy którego
możliwe jest składanie zamówień. Od chwili przekazania przez Duif kodu logowania
Nabywca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe lub bezprawne użycie rzeczonego kodu.
Duif nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowych
lub niekompletnych informacji zamieszczonych na swojej stronie internetowej, również w
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8.3
8.4

8.5
8.6

8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

8.14

8.15
8.16

odniesieniu do opisów oferowanych Produktów i odnośnych danych, w tym terminów
dostaw. Każde wykorzystanie danych zawartych na stronie internetowej odbywa się w
całości na koszt i odpowiedzialność Nabywcy.
Duif nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z (tymczasowej) niedostępności
strony internetowej lub sklepu internetowego Duif.
Duif akceptuje wyłącznie odpowiedzialność za szkody poniesione przez Nabywcę w
wyniku wykazanego niewykonania zobowiązania lub czynu niedozwolonego, pod
warunkiem, że odpowiedzialność ta objęta jest posiadanym przez Duif ubezpieczeniem,
a kwota roszczenia nie przekracza świadczenia wypłaconego przez ubezpieczyciela.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia bądź dana szkoda
nie będzie objęta ubezpieczeniem, odpowiedzialność Duif pozostaje ograniczona do kwoty
odnośnej faktury.
Wyraźnie wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody przedsiębiorstwa, szkody
następcze i szkody pośrednie. Duif nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę
będącą skutkiem działań lub zaniechań Nabywcy bądź wyznaczonej przez niego strony
trzeciej.
Odpowiedzialność Duif zostaje wykluczona, jeżeli uchybienie jest skutkiem działania siły
wyższej, o której mowa w niniejszym artykule.
Nabywca zobowiązuje się wobec Duif dopełnić formalności związanych z dokumentami
celnymi i transportowymi, w tym – jednak nie wyłącznie – dokumentami T1 i T2.
Na pierwsze żądanie Nabywca zapewni Duif zabezpieczenie w odniesieniu do skutków
ewentualnego niedopełnienia wyżej wymienionych formalności, w tym wymagalności ceł
importowych, podatku VAT, grzywien i odsetek.
Wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w niniejszych warunkach tracą moc,
jeżeli szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub poważnego błędu ze strony Duif lub
jego personelu kierowniczego.
Nabywca zobowiązuje się zwolnić Duif z wszelkich roszczeń stron trzecich związanych z
Produktami dostarczonymi przez Duif, w szczególności dotyczących uszkodzenia ciała lub
zgonu.
W przypadku niedopełnienia zobowiązań przez Duif wskutek działania siły wyższej
obowiązek dostawy ciążący na Duif zostaje wstrzymany na czas utrzymywania się tego
typu okoliczności.
Za siłę wyższą uznaje się w każdym wypadku, jednak nie wyłącznie: wojnę, szkody
wojenne, wojnę domową, mobilizację, powstanie, napaść, pożar, zalanie, powódź, klęski
żywiołowe, epidemie, pandemie, wstrzymanie prac, zajęcie przedsiębiorstwa,
wykluczenie, ograniczenia importowe i eksportowe, środki państwowe (w tym, lecz nie
wyłącznie: sankcje i działania antykorupcyjne), uszkodzenia urządzeń, zakłócenia w
dostawie energii elektrycznej, niezrealizowanie przez dostawców Duif terminowej
dostawy Produktów, niezbędnych surowców i materiałów pomocniczych, wszystko
powyższe zarówno w siedzibie Duif, jak i w przypadku stron trzecich pośrednio albo
bezpośrednio związanych z zaopatrywaniem Duif w Produkty, niezbędne surowce i
materiały, zarówno podczas przechowywania, jak i transportu pod nadzorem własnym
lub stron trzecich, jak również wszystkie pozostałe okoliczności niezależne od Duif,
również jeżeli można było je przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Jako przykład siły wyższej wyraźnie służy również sytuacja, w której (główny) bank Duif
stosuje albo zamierza zastosować przepisy, które w opinii Duif mogą doprowadzić do
rozwiązania lalbo b grozić rozwiązaniem stosunku z tym bankiem, jeżeli umowa między
Duif a Nabywcą zostanie utrzymana w mocy.
Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe wskutek okoliczności wymienionych w art. 8.13
przez okres przekraczający czternaście (14) dni, każda ze stron jest uprawniona do
pozasądowego rozwiązania Umowy za pośrednictwem wyraźnego pisemnego
powiadomienia.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 8.14 Nabywca nie ma prawa
roszczenia od Duif jakiegokolwiek odszkodowania.
Jeżeli w chwili zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 8.14 Duif dopełni już części
swoich zobowiązań albo może je wykonać tylko częściowo, ma prawo osobno
zafakturować dostarczoną lub przeznaczoną do dostawy część Produktów, a Nabywca ma
obowiązek uregulować płatność za rzeczoną fakturę tak, jakby dotyczyła ona odrębnej
umowy.

Artykuł 9 - Zastrzeżenie własności
9.1.

Wszelkie Produkty dostarczone przez Duif pozostają wyraźnie własnością Duif do chwili
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9.2

9.3

9.4

pełnej spłaty wszelkich roszczeń Duif – w tym ewentualnych należnych odsetek i kosztów
z nimi związanych – wynikających z umów o dostawę Produktów i czynności dodatkowe.
Nabywca ma prawo dysponować nimi wyłącznie w ramach normalnej działalności swojego
przedsiębiorstwa i z zastrzeżeniem własności Duif. Do chwili przeniesienia prawa
własności Nabywca nie ma prawa oddawać dostarczonych Produktów w zastaw lub
nakładać na nie innych zabezpieczeń. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić
Duif o zamiarze stron trzecich dotyczącym zajęcia Produktów lub zabezpieczenia ich w
inny sposób.
Nabywca zobowiązuje się na pierwsze żądanie udostępnić Duif Produkty, na których ciąży
zastrzeżenie własności, i udziela niniejszym nieodwołalnego upoważnienia Duif albo
wyznaczonym przez Duif osobom do wejścia na teren, na którym znajdują się rzeczone
Produkty celem ich odbioru i złożenia w magazynie wybranym przez Duif.
Zgodnie z zapisami art. 9.1 Duif przekazuje Nabywcy prawo własności rzeczonych
towarów w chwili uregulowania przez Nabywcę jego zobowiązań. Celem zabezpieczenia
płatności wszystkich należności Nabywcy Duif przysługuje prawo do zatrzymania albo
zastawu wszystkich przedmiotów Nabywcy, które Duif posiada albo w których posiadanie
wejdzie, m.in. z uwzględnieniem zapisów art. 9.2.
W odniesieniu do Produktów mają zastosowanie zasady prawa własności dotyczące
zastrzeżenia własności, które obowiązują w państwie, w którym znajdują się rzeczone
Produkty. Jeżeli jest to dopuszczalne z punktu widzenia odnośnego prawa, to poza
zapisami punktów 1-3 niniejszego artykułu obowiązują następujące zasady:
a) W przypadku niewykonania zobowiązania przez Nabywcę Duif ma prawo
natychmiastowego odbioru dostarczonych Produktów, jak również dołączonych
materiałów opakowaniowych i transportowych, i dobrowolnego nimi
rozporządzania. Jeżeli tak stanowi ustawa, jest to jednoznaczne z rozwiązaniem
odnośnej umowy.
b) W przypadku sprzedaży Produktów przez Nabywcę w ramach normalnego
wykonywania działalności przedsiębiorstwa wszelkie roszczenia względem stron
trzecich zostają przeniesione na Duif. Duif akceptuje takie przeniesienie i zastrzega
sobie prawo do samodzielnej windykacji roszczenia, jeżeli Nabywca nie wywiąże się
z obowiązku zapłaty oraz - jeżeli to konieczne - zostanie uznany za stronę, która
nie dopełniła zobowiązań.
c) Nabywca ma prawo do przetwarzania Produktów w ramach zwykłej działalności,
zarówno samodzielnie, jak i wraz z produktami niepochodzącymi od Duif. W
przypadku, gdy Produkty Duif stanowią element nowego wyrobu, Duif nabywa
prawo (współ)własności w odniesieniu do rzeczonego wyrobu, które to prawo
Nabywca niniejszym przekazuje Duif i które Duif przyjmuje.
d) Jeżeli ustawa stanowi, że na żądanie Duif ma obowiązek odstąpić od zakładanych
zabezpieczeń w przypadku, gdy przekraczają one wartość nieuregulowanych
wierzytelności o określoną wartość procentową, Duif zastosuje się do tego
przepisu, jeżeli Nabywca zgłosi takie żądanie i rzeczona okoliczność będzie
potwierdzona w księgach rachunkowych Duif.

Artykuł 10 – Specjalne gwarancje Kupującego na rzecz Duif
10.1 Międzynarodowe i krajowe środki o charakterze sankcji
Nabywca zapewnia:
a)

że przestrzega i będzie przestrzegał przepisów sankcyjnych obowiązujących w każdym z
krajów mających zastosowanie do wykonania zawartej umowy („Przepisy sankcyjne”),

b)

że nie będzie bezpośrednio albo pośrednio sprzedawał, przekazywał, dostarczał ani w
żaden inny sposób udostępniał towarów osobom (prawnym), podmiotom, grupom lub
organizacjom (rządowym), które są objęte sankcjami na mocy przepisów sankcyjnych,
oraz

c)

że obowiązki określone w lit. a) i b) niniejszego artykułu są również nałożone na każdą
stronę, której zostają odsprzedane lub przekazane towary, które nabył od
Sprzedającego.
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10.2 Międzynarodowe i krajowe prawo antykorupcyjne
a)

Nabywca zapewnia:
że bezwzględnie będzie stosował się do przepisów prawa antykorupcyjnego
obowiązującego w każdym z krajów mających zastosowanie do wykonania zawartej
umowy („Prawo antykorupcyjne”);

b)

że będzie stosował ścisły zakaz oferowania i przyjmowania przez pracowników albo
członków zarządu Nabywcy wszelkich towarów albo usług, których wartość może być
wyrażona w pieniądzach, takich jak prezenty, wycieczki, rozrywki lub cokolwiek innego,
w zakresie, w jakim oczywistym zamierzeniem jest zachęcenie do działania w określony

c)

sposób w związku z umową lub z zawarciem umowy;
że nie będzie bezpośrednio ani pośrednio oferował, obiecywał ani przekazywał
czegokolwiek jakiejkolwiek partii politycznej, kampanii, organizacji rządowej,
urzędnikowi albo jakimkolwiek instytucjom publicznym (ani ich pracownikom),
przedsiębiorstwom państwowym, organizacjom, instytucjom międzynarodowym i tym
podobnym, w celu uzyskania albo zachowania nienależnych korzyści w związku z

d)

umową lub Duif;
że nie będzie oferował, obiecywał, przekazywał ani przyjmował w związku z umową, jej
wykonywaniem bądź samym Duif, żadnych stosunków biznesowych, chyba że istnieją
ku temu uzasadnione powody i jest to zasadne w ramach codziennego prowadzenia

e)

działalności gospodarczej oraz pozostaje w zgodzie z lokalnymi przepisami prawa;
że niezwłocznie powiadomi Duif, jeżeli Nabywca dowie się o jakiejkolwiek sytuacji
związanej z umową lub jej wykonaniem, która może stanowić naruszenie przepisów
Prawa antykorupcyjnego.

10.3 Jeżeli Nabywca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego
artykułu, nie wywiąże się w terminie albo należycie, Duif ma prawo, bez konieczności
powiadomienia, zawiesić wykonanie umowy ze skutkiem natychmiastowym lub
rozwiązać umowę. Duif nie będzie miała obowiązku rekompensowania Nabywcy
jakichkolwiek szkód z tego wynikających, natomiast Nabywca ponosi pełną
odpowiedzialność za ewentualną szkodę, która może powstać po stronie Duif w wyniku
niezastosowania się Nabywcy do niniejszego artykułu.
Artykuł 11 - Prawo właściwe
11.1 Wobec wszystkich ofert i umów zawieranych z Duif oraz zobowiązań z nich wynikających
właściwym jest wyłącznie prawo holenderskie.
11.2 Zastosowanie Jednolitych Ustaw Handlowych i Konwencji Narodów Zjednoczonych
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje wyraźnie wykluczone.
Artykuł 12 - Jurysdykcja
12.1 Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Duif,
chyba że Duif postanowi skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd właściwy dla
siedziby Nabywcy.
12.2 Wybór sądu holenderskiego ujęty w art. 11.1 nie stanowi uszczerbku dla uprawnienia Duif
do zwrócenia się do sądu, którego właściwość została wyłączona przez klauzulę o wyborze
sądu.
Artykuł 13 – Język
Niniejsze warunki ogólne zostały przetłumaczone na różne języki. W przypadku rozbieżności
albo niejasności wiążącą jest wersja w języku niderlandzkim.
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