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Wanneer Revlon Consumer Products Corporation hierna 'REVLON' genoemd, namens zichzelf of een van zijn 

respectieve gelieerde ondernemingen, een Revlon-bestelbon invult en ondertekent, gelden een aantal 

standaardvoorwaarden en -bepalingen waaraan alle leveranciers zich moeten houden.   

 

In de onderstaande lijst zijn de voorwaarden en bepalingen vermeld die bij een Revlon-bestelbon (hierna de 

'Order' genoemd) behoren.   

 

Alle Revlon-bestelbonnen moeten voldoen aan deze voorwaarden en bepalingen (hierna 'Voorwaarden en 

bepalingen' genoemd).  

 

1. Door aanvaarding van deze bestelbon accepteert de leverancier alle voorwaarden, bepalingen en 

beperkingen die op alle pagina's van dit document vermeld staan. Aanvaarding van deze bestelbon houdt 

tevens in dat de leverancier bevestigt zich volledig te zullen houden aan de Gedragscode voor derden van 

Revlon, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Indien u geen exemplaar van dit beleid bezit, kunt u er 

een aanvragen bij uw Revlon-inkoopmedewerker.  

2. Deze order is niet bindend voor REVLON, tenzij deze is goedgekeurd door een naar behoren 

gemachtigde vertegenwoordiger van REVLON en mag niet worden veranderd, gewijzigd, aangepast, 

vervangen of op andere wijze veranderd, behalve zoals schriftelijk met REVLON is overeengekomen. 

3. De leverancier moet deze order navenant de voorwaarden aanvaarden en de vermelding van aanvullende 

of andere voorwaarden door de leverancier zal worden gezien als afwijzing van de order. De verzending 

van goederen en/of de levering van diensten naar aanleiding van deze order zal worden gezien als 

aanvaarding van de voorwaarden en bepalingen ervan, en vervangt alle voorwaarden en bepalingen op de 

factuur, orderbevestiging, verpakking of andere documenten van de leverancier die ermee in strijd zijn, 

tenzij er een contract, overeenkomst of werkomschrijving bestaat tussen de leverancier en REVLON die 

volgens de regels is uitgevoerd. 

4. Er mogen REVLON geen hogere prijzen in rekening worden gebracht dan die in deze order vermeld 

staan, tenzij deze naar behoren zijn goedgekeurd in een orderwijziging van REVLON. De leverancier 

verklaart dat de vermelde vraagprijs en/of -prijzen voor de goederen en/of diensten op deze order de 

laagste prijs en/of prijzen zijn voor kopers in een vergelijkbare klasse als die van REVLON en onder 

vergelijkbare voorwaarden als hierin worden vermeld, en dat zulke prijzen conform de wetten en 

voorschriften zijn die gelden ten tijde van de offerte, verkoop en levering. De leverancier stemt ermee in 

om elke prijsverlaging, na het plaatsen van de order aan REVLON of een andere koper in de klasse van 

REVLON voor goederen en/of diensten op deze order toe te passen. Tenzij anders bepaald, zijn alle 

toepasselijke belastingen bij de contractprijs inbegrepen en stemt de leverancier ermee in alle belasting op 

toegevoegde waarde, omzetbelasting, accijnsrechten of andere belastingen te betalen die op deze order 

bestelde goederen en/of diensten op grond van hun verkoop, gebruik of levering kunnen worden geheven. 

5. Door aanvaarding van deze order aanvaardt de leverancier alle betalingsvoorwaarden van REVLON in 

het land waaraan u de goederen en/of diensten levert, tenzij in deze order anders is bepaald. Bedragen ten 

laste van de leverancier in deze order kunnen worden verrekend als tegoeden bij de afhandeling en 

REVLON zal het recht hebben om op elk gewenst moment bedragen die de leverancier aan REVLON 

schuldig is te verrekenen met het openstaande bedrag of aan de leverancier verschuldigde bedrag. 

6. Verzendingen op grond van deze order zullen de exacte hoeveelheden bevatten van elk besteld item, en 

zullen worden geleverd vóór of op de gespecificeerde datum.  Afspraken over deelleveringen mogen niet 

worden opgevat als het recht om de verplichtingen van de leverancier te scheiden en REVLON kan, naar 

eigen keuze, het niet nakomen van een deellevering behandelen als niet-nakoming van de resterende 

delen. REVLON behoudt zich het recht voor ongeautoriseerde deelzendingen te weigeren of de 

verzendkosten in mindering te brengen van vervolgzendingen die voortvloeien uit deel- of verkeerde 

zendingen. 

7. De leverancier moet verzending regelen op de manier die in deze order wordt vermeld. De leverancier 

mag pas verzenden na verzendinstructies te hebben gekregen van REVLON; deze instructies moeten 

schriftelijk zijn gegeven. Tenzij anders schriftelijk met REVLON is overeengekomen, moeten de 

goederen behoorlijk door de leverancier in dozen, kratten en verpakkingen worden verpakt en uitsluitend 

door en voor rekening van de leverancier worden verzonden naar de bestemming die REVLON heeft 
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gespecificeerd in deze order. De leverancier blijft verantwoordelijk voor de goederen tot ze op die 

bestemming afgeleverd zijn; op dat moment gaat het eigendom van de goederen over naar REVLON, met 

dien verstande dat als de leverancier nalaat de verzenddatum van de zending te bevestigen, het 

verliesrisico voor de leverancier blijft tot REVLON de levering aanvaardt op de uiteindelijke bestemming 

die REVLON in deze order heeft gespecificeerd. REVLON behoudt zich het recht voor de volledige 

vrachtkosten bij de leverancier in rekening te brengen van zendingen die zonder schriftelijke toestemming 

van REVLON in de eigen verpakking van het verzendbedrijf worden gestuurd of waarop het 

bestelnummer van REVLON en de gespecificeerde inhoud niet zijn vermeld of die op andere wijze niet 

volgens de routerings- en verzendinstructies van REVLON zijn uitgevoerd. 

8. De leverancier zal REVLON facturen, certificaten en andere informatie verstrekken in een vorm die 

REVLON redelijkerwijs kan vragen. De factuur van de leverancier moet worden vergezeld door een 

vrachtbrief, vervoercertificaat of ander verzendbewijs waarop de inhoud en het REVLON-bestelnummer 

zichtbaar zijn. Alle door REVLON goedgekeurde bezorgkosten voor betaling door REVLON mogen de 

in deze order gespecificeerde werkelijke kosten van bezorging in geen enkel geval overschrijden, en 

moeten worden vergezeld door een kopie van de betaalde vrachtkosten. 

9. De productieschema's en verkoopverplichtingen van REVLON zijn afhankelijk van de levering van 

goederen en/of diensten op de datum(s) die in deze order worden gespecificeerd of die op andere wijze 

officieel zijn gecommuniceerd door een bevoegde vertegenwoordiger van REVLON. Daarom is tijd de 

kritieke factor in dit contract en als de levering niet voltooid is op de gespecificeerde datums, behoudt 

REVLON zich het recht voor om, aanvullend op zijn andere rechten en rechtsmiddelen, dit contract te 

beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor schadevergoedingen met een kennisgeving die van kracht 

wordt wanneer de leverancier het ontvangt of om elders vervangende goederen en/of diensten te kopen en 

de leverancier aansprakelijk te stellen voor eventueel geleden verliezen. Aanvaarding van levering van 

goederen en/of diensten die zijn verzonden na de voor verzending gespecificeerde datum(s), mag niet 

worden uitgelegd als afstandsverklaring van de rechten van REVLON op vergoeding voor te late 

levering. 

10. De onder deze order bestelde en gekochte goederen en/of diensten zijn onderworpen aan inspectie en 

goedkeuring op de bestemming van REVLON. REVLON behoudt zich het recht voor correctie te eisen of 

goederen en/of diensten te weigeren en retourneren wanneer ze niet voldoen aan deze order en de 

garanties die erin zijn opgenomen. Door REVLON gemaakte kosten in verband met deze inspectie en 

retournering worden bij de leverancier in rekening gebracht en REVLON kan elders vervangende 

goederen en/of diensten aanschaffen en de leverancier aansprakelijk stellen voor eventueel geleden 

verliezen. REVLON zal echter niet verplicht zijn de goederen en/of diensten te inspecteren vóór gebruik 

of doorverkoop. Klachten en kennisgevingen over defecten in goederen, of kennisgeving van andere 

schendingen, worden beschouwd binnen redelijke tijd te zijn ingediend, wanneer REVLON hiervan 

melding maakt binnen een redelijke tijd nadat zij van een defect of andere schending op de hoogte zijn 

gesteld. Wanneer REVLON nalaat bij weigering een bepaald defect te vermelden, sluit dit niet uit dat 

beroep op onvermelde defecten gedaan kan worden om weigering te rechtvaardigen of een schending vast 

te stellen. 

11. De leverancier moet alle door REVLON verstrekte informatie als vertrouwelijk en eigendomsrechtelijk 

beschermd beschouwen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsstelling en volumegegevens.  De 

leverancier moet redelijke maatregelen treffen om de informatie van REVLON te beschermen, die niet 

minder mogen zijn dan waarmee hij zijn eigen vertrouwelijke informatie beveiligt en beschermt, en mag 

de informatie voor geen enkel ander doel gebruiken dan om aan zijn verplichtingen onder deze order te 

voldoen.  De leverancier gaat er verder mee akkoord uitsluitend medewerkers of tussenpersonen van de 

leverancier toegang tot de informatie van REVLON te verlenen die deze informatie moeten hebben om 

hun taken te kunnen uitvoeren; de leverancier zorgt er verder voor dat zulke medewerkers en 

tussenpersonen op de hoogte zijn van en voldoen aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen die in 

deze order vermeld worden. De leverancier mag het feit dat REVLON een contract met hem heeft 

afgesloten voor de aankoop van goederen of diensten niet adverteren of publiceren.   

12. De leverancier garandeert dat de te leveren goederen en/of diensten op grond van deze order aan de 

beschrijving op deze order en aan de monsters of specificaties zullen voldoen naar aanleiding waarvan 

deze order is geplaatst; dat voor deze goederen en/of diensten de beste materialen en het beste 
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vakmanschap zijn gebruikt; dat ze verkoopbaar zijn, geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn gekocht 

en vrij zijn van defecten; dat de te leveren goederen en/of diensten op grond van deze order en elk 

onderdeel ervan geen inbreuk maken op octrooien, handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten of 

andere eigendomsrechten van derden; en dat de leverancier tijdens de uitvoering van deze order voldoet 

en blijft voldoen aan de bepalingen in alle wetten en voorschriften die erop van toepassing zijn of waaruit 

aansprakelijkheid van REVLON kan voortvloeien. De door de leverancier uitdrukkelijk in deze order 

opgenomen garanties en verklaringen mogen niet worden opgevat als afstandsverklaring van eventuele 

andere rechtelĳke of feitelĳke garanties of garanties waarin de wet of voorschriften voorzien. Alle 

garanties, uitdrukkelijk of impliciet, blijven na levering, inspectie, aanvaarding en betaling door 

REVLON van kracht. 

13. De leverancier stemt ermee in REVLON en zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve directeuren, 

functionarissen, tussenpersonen, werknemers, opvolgers, rechtsverkrijgers en vertegenwoordigers te 

vrijwaren van alle verliezen, aanspraken, schade, rechtszaken, onkosten of andere kosten (met inbegrip 

van advocatenhonoraria) die REVLON heeft gemaakt ten gevolge van of voortkomend uit een handeling 

of nalatigheid van de leverancier of voortkomend uit een aanspraak, rechtszaak, actie of proces 

resulterend uit de schending van een of meer garantiebepalingen in deze order, alle schade aan 

eigendommen of letsel (met inbegrip van overlijden) van mensen (met inbegrip van medewerkers van de 

leverancier of REVLON op het terrein van de leverancier of REVLON) waarvan wordt beweerd dat ze 

zijn voorgevallen in verband met de prestaties van de leverancier, defecten in de goederen en/of diensten 

of het falen van de goederen en/of diensten om te voldoen voor het beoogde gebruik, of de schending van 

een bepaling in deze order.  Verder gaat de leverancier ermee akkoord om zich, op verzoek van 

REVLON, uitsluitend voor eigen rekening te verdedigen tegen een dergelijke aanspraak, rechtszaak, actie 

of proces dat wordt aangespannen tegen REVLON. De bepalingen van deze paragraaf blijven na 

aanvaarding en betaling van kracht en zullen overgaan op REVLON, zijn opvolgers, rechtsverkrijgers en 

klanten. 

14. Als de leverancier in gebreke blijft bij de uitvoering van een voorwaarde van deze order of niet aan zijn 

verplichtingen onder deze order voldoet, of als de leverancier failliet gaat, zijn schuldeisers een 

toewijzing doet of faillissement is aangevraagd door of tegen de leverancier of er wordt een 

gevolmachtigde of curator of een vergelijkbare bewindvoerder aangesteld over zijn eigendommen, kan 

REVLON deze order deels of geheel via een schriftelijke kennisgeving annuleren zonder de leverancier 

iets verplicht te zijn en zal, in geval van een schending door de leverancier, alle rechtsmiddelen hebben 

die de wet toestaat. 

15. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met REVLON zijn en blijven alle ontwerpconcepten, 

tekeningen, specificaties, hulpmiddelen, formules, materialen, gietvormen, mallen, afgietsels, gravures en 

alle andere eigendommen die REVLON aan de leverancier heeft verstrekt, of specifiek zijn betaald door 

REVLON voor gebruik bij de uitvoering van deze order, eigendom van REVLON en moeten afzonderlijk 

van andere eigendommen worden bewaard; op deze items moeten duidelijk worden aangegeven dat het 

eigendommen van REVLON zijn; ze kunnen op elk gewenst moment in opdracht van REVLON zonder 

REVLON daarvoor extra kosten in rekening te brengen, worden verwijderd of mogen uitsluitend worden 

gebruikt om orders van REVLON uit te voeren; de leverancier draagt alle risico voor de items terwijl ze 

onder zijn hoede of beheer worden bewaard en moeten voor rekening van de leverancier tegen 

vervangingswaarde worden verzekerd waarbij verliezen aan REVLON moeten worden vergoed. Kopieën 

van de polis of bewijzen van deze verzekering moeten op verzoek van REVLON worden verstrekt. 

Tenzij REVLON schriftelijk anders heeft gespecificeerd, betaalt of retourneert REVLON geen vaten, 

flessen, pallets, containers, haspels, enz. REVLON retourneert of betaalt in geen geval vaten, flessen, 

pallets, containers, haspels, enz., tenzij duidelijk zichtbaar gemarkeerd met 'Retour zenden – Eigendom 

van _______________ (naam van REVLON)'. 

16. Wanneer de bedrijfswerkzaamheden van REVLON deels of geheel worden stopgezet of ernstig 

belemmerd door brand, overstroming, aardbeving, stormen, staking, oorlog, overmacht, embargo, 

burgerlijke ongeregeldheden of overheidsmaatregelen of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van 

REVLON liggen (gelijk of niet gelijk aan het voorgaande), geeft dit REVLON de optie om een deel of 

alle nog niet geleverde goederen en/of diensten van deze order te annuleren zonder vergoeding 

verschuldigd te zijn voor zulke geannuleerde goederen. 
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17. Aanvullend en onverminderd het annuleringsrecht onder een andere bepaling in deze order, kan 

REVLON deze order gemakshalve deels of geheel via schriftelijke kennisgeving beëindigen, waarbij de 

betreffende annulering moet voldoen aan de volgende voorwaarden: (a) Als de order materialen omvat die 

zijn vervaardigd of gefabriceerd naar specificaties van REVLON, moet de leverancier bij ontvangst van 

een annuleringskennisgeving al het werk in verband met de order stoppen. In zulke gevallen betaalt 

REVLON, en moet de leverancier betaling accepteren als volledige compensatie voor de werkelijke 

directe en gedocumenteerde eigen kosten van de leverancier tot het moment dat het werk is gestopt; 

echter onder voorwaarde dat in geen geval het totale aan de leverancier te betalen bedrag na de 

betreffende beëindiging, plus eerder gedane betalingen, hoger is dan de totale overeengekomen prijs die 

op de bestelbon is gespecificeerd. De goederen of onvoltooide delen ervan worden het eigendom van 

REVLON en de leverancier zal ze een redelijke tijd veilig bewaren, afhankelijk van de schriftelijke 

beschikkingskennisgeving van REVLON. (b) Als de order standaardgoederen uit voorraad omvat, moet 

elke aanspraak van de leverancier worden afgehandeld op basis van de redelijke kosten die de leverancier 

heeft gemaakt. REVLON is niet verplicht annuleringskosten of andere kosten te betalen; wel moeten zij 

de goederen die werkelijk vóór de beëindiging verzonden werden betalen onder de toepasselijke 

voorwaarden.  

18. De leverancier is verantwoordelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van zijn werknemers ofwel in de 

vorm van loon, salaris of andere vergoedingen, sociale lasten, werkeloosheidsuitkering, ontslag, pensioen, 

werknemerscompensatie of in de vorm van andere vergoedingen voor letsel of schade aan anderen die 

veroorzaakt is door zijn tussenpersonen, vertegenwoordigers of werknemers en zal REVLON vrijwaren 

en schadeloosstellen van en tegen zulke aansprakelijkheden en verplichtingen. De leverancier moet zijn 

verzekerd bij een gerenommeerde externe verzekeringsmaatschappij voor alle verliezen, schade of letsel 

die kunnen optreden in verband met zijn bedrijfsactiviteiten en de uitvoering van werkzaamheden voor 

deze order. De verzekerde waarde en voorwaarden mogen niet minder zijn dan wat redelijk en 

gebruikelijk is in de betreffende branche. Zulke polissen moeten REVLON als aanvullende verzekerde 

noemen.  De leverancier mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van REVLON noch deze 

verzekeringspolis of de dekking veranderen, noch de beëindiging van die verzekeringsdekking toestaan.  

De leverancier doet afstand van alle rechten op aanspraken jegens REVLON, zijn gelieerde 

ondernemingen en hun respectieve directeuren, functionarissen en medewerkers betreffende eventuele 

betalingen door of onder deze verzekering, De leverancier moet op eigen kosten afstand van subrogatie 

verkrijgen van een verzekeraar voor elk belang dat de leverancier of verzekeraar kan hebben in eventueel 

verhaal door REVLON.  De leverancier moet, bij uitvoering van deze order, REVLON, naar tevredenheid 

van REVLON, bewijs geven van de eerder genoemde verzekeringsdekking (zonder hiertoe beperkt te 

zijn, met inbegrip van de juiste polisaanhangsels) en vaststellen dat andere verzekeringen ten behoeve van 

REVLON of zijn gelieerde ondernemingen niet strijdig zijn met en in aanvulling zijn op verzekeringen 

die de leverancier verstrekt.   

19. Bij terugroeping van een of meer producten of een bestanddeel of onderdeel ervan of producten waarin de 

producten zijn verwerkt die de leverancier op grond van een order heeft geleverd ('Teruggeroepen 

product') moet de leverancier REVLON redelijke assistentie verlenen bij de ontwikkeling van een 

terugroepingsstrategie en samenwerken met REVLON en betrokken overheidsdiensten, -entiteiten  

of -instanties ('Overheidsorgaan') bij de bewaking van de terugroeping en het opstellen van de vereiste 

rapporten. De leverancier mag zonder schriftelijk toestemming vooraf van REVLON niet vrijwillig een 

terugroeping beginnen van producten, bestanddelen en onderdelen of producten waarin de producten zijn 

verwerkt die de leverancier op grond van een order heeft geleverd.  Elke leverancier moet op verzoek van 

REVLON alle redelijke assistentie aan REVLON verlenen bij het vinden en terugkrijgen van producten 

of teruggeroepen producten die niet voldoen aan de vereisten van de order. Elke leverancier moet 

REVLON onmiddellijk in kennis stellen en REVLON kopieën geven van alle communicatie met een 

overheidsorgaan, ongeacht of het al dan niet verband houdt met terugroepingen. De leverancier moet op 

eigen kosten alle teruggeroepen producten die op het moment van levering aan REVLON defect waren, 

opnieuw bewerken of vernietigen, in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, regels of 

voorschriften en met de redelijke instructies van REVLON. De leverancier mag geen informatie over de 

terugroeping openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden. 
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20. Deze order en het bijbehorende uitvoeringsrecht of uitvoeringsplicht kunnen niet door de leverancier 

worden overgedragen of gedelegeerd en de te leveren goederen en/of diensten mogen niet door de 

leverancier worden uitbesteed zonder de schriftelijke toestemming vooraf van REVLON en elke poging 

tot overdragen, delegeren of uitbesteding is voor alle doeleinden ongeldig en nietig. 

21. Geen enkele verklaring van afstand van een schending betreffende een of meer van de voorwaarden en 

bepalingen van deze order mag worden gezien als een verklaring van afstand van die voorwaarde of 

bepaling of van een andere voorwaarde of bepaling van dezelfde of andere aard van deze of een andere 

order; evenmin mag de ontvangst van goederen op grond van deze order als een verklaring van afstand 

worden beschouwd van eventuele rechten van REVLON met betrekking tot een eerder falen van de 

leverancier om te voldoen aan de bepalingen van deze order. 

22. Behalve wanneer er tussen de leverancier en REVLON een naar behoren uitgevoerd(e) contract, 

overeenkomst of werkomschrijving bestaat, waarin de goederen of diensten van deze order specifiek zijn 

opgenomen, vormt deze order de volledige overeenkomst tussen de leverancier en REVLON en alle 

specificaties, tekeningen, notities, instructies, fabricagegegevens of technische gegevens waarnaar in deze 

order wordt verwezen, vormen een integraal onderdeel van deze order alsof ze hierin volledig waren 

opgenomen. Als deze voorwaarden en bepalingen en de inhoud van deze order niet overeenkomen, geldt 

het laatste. REVLON en de leverancier gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat op alle rechten en plichten 

in deze order en elk contract dat eruit voortkomt, de wetten van de staat New York gelden en volgens 

deze wetten opgevat zullen worden, en de leverancier en REVLON erkennen en stemmen in met de 

exclusieve bevoegdheid van de federale rechtbank in de stad New York voor de oplossing van eventuele 

geschillen die uit deze order voortvloeien. 

23. Tenzij anders is overeengekomen in een naar behoren uitgevoerd(e) contract, overeenkomst of 

werkomschrijving tussen REVLON en de leverancier, is de leverancier geen exclusieve leverancier van 

de goederen en/of diensten en kan REVLON zulke goederen of diensten naar keuze uit een andere bron 

betrekken.  Als de leverancier om enige reden in gebreke blijft om REVLON goederen en/of diensten in 

overeenstemming met de order te leveren, kan REVLON de goederen laten produceren en/of diensten 

laten leveren door een derde en moet de leverancier alle technische en bedrijfseigen materialen, 

informatie en technieken beschikbaar stellen die nodig of nuttig zijn voor REVLON of de 

betreffende entiteiten om de vereiste materialen te verwerven of produceren of een andere 

leverancier te vinden voor zulke goederen of diensten.  
 


