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The terms and conditions of this agreement (“Agreement”)  set 
forth the only terms and conditions that shall apply to all purchases 
of goods and services (“Goods” and “Services”, respectively, or, 
collectively, “G&S”) by WeWork Management LLC or the 
applicable affiliate of WeWork Management LLC identified in the 
Order (as defined below) (collectively, “WeWork”) from the 
vendor identified in the relevant Order (“Vendor”) by means of a 
service order, statement of work, authorization letter, or other written 
communication or electronic transmission (each, an “Order”) issued 
by WeWork and delivered to Vendor for the purchase of Goods or 
Services as described in such Order.  

De voorwaarden van deze overeenkomst ("Overeenkomst") zijn de 
enige voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op alle 
aankopen van goederen en diensten (afzonderlijk genoemd 
“Goederen” en “Diensten” en gezamenlijk genoemd “G&D”) 
door WeWork Management LLC of de desbetreffende gelieerde 
vennootschap van WeWork Management LLC zoals genoemd in de 
Order (zoals hierna omschreven) (gezamenlijk genoemd 
“WeWork”) van de in de desbetreffende Order genoemde 
verkoper (“Verkoper”) door middel van een serviceorder, 
werkomschrijving, goedkeuringsbrief of andere schriftelijke 
kennisgeving of elektronische verzending (elk afzonderlijk genoemd 
“Order”) die door WeWork verstrekt wordt en aan Verkoper 
geleverd wordt voor de aankoop van Goederen of Diensten zoals 
omschreven in die Order. 

  

1.  Orders;  Acceptance. 1.  Orders;  Aanvaarding.  

Vendor’s (a) execution of an Order, (b) commencement of work on 
the Goods and/or Services to be purchased under an Order, (c) 
shipment of the Goods covered in an Order or (d) failure to raise any 
issues with an Order within 48 hours of receipt, whichever occurs 
first, shall be deemed to constitute Vendor’s acceptance of such 
Order and the terms and conditions hereof and thereof. Each Order 
must include an Order number (assigned by WeWork) and all 
applicable prices, quantities (if applicable), delivery dates and delivery 
locations for the Goods and/or Services to be provided pursuant to 
the Order. Vendor shall deliver Goods in the quantities and on the 
date(s) specified in the applicable Order or as otherwise agreed in 
writing by the parties. If no delivery date is specified, Vendor shall 
deliver Goods within 10 days of Vendor’s receipt of an Order. Time 
is of the essence in executing any Order, and prompt and timely 
performance of all obligations hereunder and thereunder with 
respect to the timely delivery of the G&S (including all performance 
dates, timetables, project milestones and other requirements in this 
Agreement or the applicable Order), is strictly required. If the 
estimated schedule for completion set forth in an Order will likely 
require Vendor to work after regular working hours and/or increase 
the size of Vendor’s work force, Vendor shall take any such steps 
without additional cost to WeWork. WeWork shall have no liability 
for any damage resulting from any cancellation, subject to any 
reimbursement of costs set out in section 9 below. Upon full 
completion of the Services, including clean-up work, Vendor shall 
notify WeWork in writing and render a final invoice containing a 
certificate of completion. Vendor shall receive no royalty or other 
remuneration on the production or distribution of any products 
developed by WeWork or Vendor in connection with or based on 
Goods or Services. If applicable, Vendor shall pay, before 
delinquent, all costs for work done in connection with WeWork’s 
property.  

(a) De uitvoering van een Order door Verkoper, (b) de aanvang door 
Verkoper van werkzaamheden in het kader van de Goederen en/of 
Diensten die op grond van een Order aangeschaft worden, (c) de 
verzending door Verkoper van de Goederen die een Order beslaat 
of (d) het niet melden door Verkoper van problemen omtrent een 
Order binnen 48 uur na ontvangst, naargelang wat zich het eerste 
voordoet, wordt beschouwd als aanvaarding door Verkoper van die 
Order en de voorwaarden daarvan en deze voorwaarden. Elke Order 
dient een Ordernummer (door WeWork toegekend) en alle van 
toepassing zijnde prijzen, hoeveelheden (indien van toepassing), 
leverdata en afleverlocaties te bevatten voor de Goederen en/of 
Diensten die op grond van de Order geleverd worden. Verkoper 
levert Goederen in de hoeveelheden en op de datum/data zoals 
genoemd in de van toepassing zijnde Order of zoals anders 
schriftelijk overeengekomen door partijen. Indien geen leverdatum 
genoemd wordt, levert Verkoper de Goederen binnen tien dagen na 
diens aanvaarding van een Order. Bij de uitvoering van elke Order 
zijn de termijnen fataal en is onmiddellijke en tijdige vervulling van 
alle verplichtingen op grond van deze voorwaarden en de Order met 
betrekking tot de tijdige levering van de G&D (waaronder begrepen 
alle uitvoeringsdata, tijdschema's, projectmijlpalen en andere 
vereisten die zijn opgenomen in deze Overeenkomst of de van 
toepassing zijnde Order) strikt vereist. Indien Verkoper waarschijnlijk 
buiten reguliere werktijden dient te werken en/of de omvang van zijn 
personeelsbestand dient te vergroten om te voldoen aan het 
opleveringsschema dat in een Order genoemd wordt, zal Verkoper 
dergelijke maatregelen nemen zonder dat hier voor WeWork extra 
kosten aan verbonden zijn. WeWork is niet aansprakelijk voor 
schade die voortvloeit uit een annulering, onderworpen aan de 
vergoeding van kosten zoals uiteengezet in art. 9 beneden. Zodra de 
Diensten volledig afgerond zijn, waaronder begrepen 
schoonmaakwerkzaamheden, dient Verkoper WeWork daarvan 
schriftelijk op de hoogte te stellen en een eindfactuur te verstrekken 
met daarin een certificaat van voltooiing. Verkoper ontvangt geen 
royalty's of andere vergoeding voor de productie of distributie van 
door WeWork of Verkoper ontwikkelde producten in verband met 
of op basis van de Goederen of Diensten. Indien van toepassing 
betaalt Verkoper, voordat deze achterstallig worden, alle kosten voor 
in verband met het eigendom van WeWork verrichte 



werkzaamheden. 

2.  Affi l ia tes.  2.  Gelieerde vennootschappen. 

Vendor agrees to look solely to the WeWork entity specified in the 
applicable Order for any payment obligations, and for any and all 
breaches of this Agreement by such WeWork entity, its acts or 
omissions in connection with this Agreement, and any loss, damage, 
liability or expense incurred by Vendor as a result of such WeWork 
entity’s participation in this Agreement, in each case with respect to 
the Goods and/or Services described in such Order. Vendor hereby 
disclaims all rights against and otherwise releases all other WeWork 
affiliates and entities from and against any and all liability arising as a 
result of any WeWork entity’s issuance of an Order. 

Verkoper stemt ermee in om zich met betrekking tot 
betalingsverplichtingen uitsluitend te richten tot de WeWork-entiteit 
die in de van toepassing zijnde Order genoemd wordt, alsmede met 
betrekking tot alle niet-nakomingen van deze Overeenkomst door 
die WeWork-entiteit, haar handelen of nalaten in verband met deze 
Overeenkomst en door Verkoper geleden verlies, schade, 
aansprakelijkheid of gemaakte onkosten als gevolg van de deelname 
van die WeWork-entiteit aan deze Overeenkomst, in elk geval ten 
aanzien van de in die Order omschreven Goederen en/of Diensten. 
Verkoper doet hierbij afstand van alle rechten ten aanzien van en 
ontslaat voorts alle andere WeWork-gelieerden en -entiteiten van alle 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit het verstrekken van een Order 
door een WeWork-entiteit. 

3.  Shipment;  Risk of Loss.  3.  Verzending;  r is ico van verl ies.  

Vendor shall prepare and pack for shipment all Goods in accordance 
with good commercial practices, and in any event in a manner 
sufficient to ensure that such Goods are delivered to WeWork in 
undamaged condition. WeWork will not pay charges for packing, 
crating, shipping or delivery, unless otherwise stated in an Order. If 
Vendor must ship in a more expensive manner than specified herein 
or in the applicable Order to comply with WeWork’s required 
delivery date, Vendor shall pay all increased costs, unless WeWork 
solely causes the necessity for and agrees in writing to pay the 
increased costs. Title and risk of loss with respect to any Goods pass 
to WeWork upon delivery of such Goods, at the address specified in 
the applicable Order, during WeWork’s normal business hours or as 
otherwise instructed by WeWork, and acceptance of such Goods by 
WeWork; Vendor shall be responsible for and bear the risk of loss 
of or damage to the Goods covered by an Order until they are so 
delivered and accepted by WeWork, regardless of the point of 
inspection or transfer of title. WeWork may return or store, at 
Vendor’s expense, any Goods delivered more than 5 days in advance 
of the delivery date specified for such Goods, and Vendor will 
redeliver such Goods on the correct date at Vendor’s expense. 

Verkoper bereidt alle Goederen voor op en verpakt ze voor 
verzending conform de normen van goed koopmansgebruik en 
tenminste op een wijze zodat de Goederen aan WeWork in 
onbeschadigde toestand geleverd worden. Tenzij anders vermeld in 
een Order betaalt WeWork geen kosten voor verpakking, kratten, 
verzending of levering. Indien Verkoper een duurdere verzendwijze 
moet toepassen dan hierin of in de van toepassing zijnde Order 
vermeld om te voldoen aan de door WeWork vereiste leverdatum, 
betaalt Verkoper alle extra kosten daarvoor, tenzij WeWork 
uitsluitend verantwoordelijk is voor die kosten en er schriftelijk mee 
akkoord gaat om die extra kosten te betalen. De eigendom en het 
risico van verlies ten aanzien van Goederen gaan over op WeWork 
ten tijde van levering van die Goederen, op het in de van toepassing 
zijnde Order vermelde adres, tijdens de reguliere werktijden van 
WeWork of conform andere instructies van WeWork, en bij 
aanvaarding van die Goederen door WeWork. Verkoper is 
verantwoordelijk voor en draagt het risico van verlies van of 
beschadiging aan de Goederen waarop een Order betrekking heeft 
totdat zij geleverd zijn aan en aanvaard zijn door WeWork, ongeacht 
het inspectiepunt of de eigendomsoverdracht. WeWork kan 
Goederen die meer dan vijf dagen voorafgaand aan de leverdatum 
die voor dergelijke Goederen vermeld is geleverd worden op kosten 
van Verkoper retourneren of opslaan, waarna Verkoper die 
Goederen op eigen kosten opnieuw levert op de juiste datum. 

4.  Late Delivery.  4.  Niet- t i jdige levering.  

Unless otherwise agreed by the parties, if a shipment or part of a 
shipment of Goods is late, Vendor shall (a) immediately propose a 
new delivery date; (b) use best efforts to expedite delayed Goods at 
Vendor’s expense; and (c) issue WeWork a refund (determined on a 
pro rata basis) of, or a discount (equal to the cost incurred by 
WeWork as a result of such late delivery) on, the purchase price for 
Goods delivered late. WeWork may also, at its option, (i) cancel, 
without liability, an Order or portions of an Order for late Goods not 
yet delivered, or (ii) cover for late Goods by sourcing products from 
another supplier, in each case at Vendor’s expense.  

Tenzij anders is overeengekomen door partijen, geldt dat wanneer 
een zending Goederen of een deel daarvan te laat is, Verkoper (a) 
onmiddellijk een nieuwe leverdatum zal voorstellen; (b) alle 
inspanningen zal verrichten om de vertraagde Goederen op kosten 
van Verkoper te bespoedigen; en (c) WeWork een restitutie zal 
betalen (naar rato vastgesteld) voor of een korting (gelijk aan de door 
WeWork gemaakte kosten als gevolg van die late levering) zal geven 
op de koopsom voor de te laat geleverde Goederen. WeWork kan 
tevens, naar eigen keuze (i) een Order of delen van een vertraagde 
Order van Goederen die nog niet geleverd zijn annuleren zonder 
enige aansprakelijkheid of (ii) vertraagde Goederen vervangen door 
producten van een andere leverancier. In beide gevallen zijn de 
kosten voor Verkoper.  

5.  Warranties;  Compliance with Laws.  5.  Garanties;  Naleving van wetgeving.   

Vendor expressly warrants, represents and covenants to WeWork 
and its affiliates, successors, assigns, customers and users of 

Verkoper garandeert, verklaart en verbindt zich uitdrukkelijk jegens 
WeWork en haar gelieerde vennootschappen, opvolgers, 



WeWork’s Services, that all G&S (including any Work Product, as 
defined below) shall: (a) conform to the terms of the applicable 
Order and/or all applicable samples, drawings, standards, 
specifications, performance criteria and any other description 
requested, furnished or provided to or adopted by WeWork; (b) be 
free from defects in design, material and workmanship; (c) be 
merchantable, safe and appropriate for the purpose for which G&S 
of such kind are normally used; (d) together with their packaging, 
labeling and accompanying materials be properly contained, 
packaged, marked and labeled; (e) be fit for the particular purpose 
for which WeWork intends to use the G&S, operate as intended, 
and be merchantable; (f) be conveyed to WeWork with clear and 
marketable title, free and clear of all liens, security interests or other 
encumbrances; (g) not infringe or otherwise misappropriate the rights 
of any third parties; and (h) with respect to Services, be performed 
diligently in a good, professional and workmanlike manner consistent 
with contemporaneous best industry practices and relevant standards 
of care, using personnel of required skill, experience and 
qualifications, and devoting adequate resources to meet Vendor’s 
obligations under this Agreement. Vendor extends all warranties 
under this Agreement for a period of 2 years after final acceptance of 
the Services or Goods by WeWork unless the warranty periods or 
statutes of limitation under applicable law are longer, in which case 
such longer warranty periods under applicable law shall prevail. 
These warranties survive any delivery, inspection, acceptance or 
payment of or for the G&S. In addition, Vendor warrants, represents 
and covenants that (i) it shall comply with, and the G&S shall comply 
and/or be performed in compliance with, (x) all applicable domestic, 
foreign and international/multinational laws, ordinances, orders, 
rules, actions, regulations and industry standards, (y) all rules, 
regulations and policies of WeWork, including security procedures 
concerning systems and data and remote access thereto, building 
security procedures (including restriction of access to certain areas of 
WeWork’s premises or systems for security reasons or otherwise in 
WeWork’s sole discretion), and general health and safety practices 
and procedures, and (z) all other agreements or statutory restrictions 
by which Vendor is bound, (ii) Vendor has obtained, and shall at all 
times during the term of this Agreement maintain, all necessary 
licenses and consents applicable to or necessary for the delivery of 
the G&S, (iii) Vendor shall ensure that all persons, whether 
employees, agents or any other person acting for or on behalf of 
Vendor, are properly licensed, certified or accredited as required by 
applicable law and are suitably skilled, experienced and qualified to 
deliver the G&S (and, upon instruction of WeWork, shall not utilize 
such personnel as WeWork may deem unsuitable or incompetent to 
deliver any such G&S), and (iv) Vendor shall maintain complete and 
accurate written or electronic records relating to the delivery of the 
G&S under this Agreement, including records of the time spent and 
materials used by Vendor in connection therewith and any other 
basis for any charges billed in connection with any Order, and 
documenting Vendor’s compliance with the requirements of clauses 
(i) through (iii) hereof, in such form as WeWork shall approve, 
which records Vendor shall retain and, during the term of this 
Agreement and for a period of 6 years thereafter, make available to 
WeWork, at WeWork’s request, for inspection and copying. If any 
inspection, examination or audit of such records discloses any 
overcharges by Vendor, Vendor shall pay WeWork the amount of 
such overcharges, together with interest on such overcharges at the 
rate of 10% per annum, or the maximum amount allowed by law, 
whichever is less, from the date of each such overcharge, until 
reimbursed to WeWork, and Vendor shall reimburse WeWork for 
all costs and expenses incurred by WeWork in connection with such 

rechtverkrijgenden, klanten en gebruikers van Diensten van 
WeWork dat alle G&D (waaronder begrepen Werkproducten, zoals 
hierna gedefinieerd): (a) in overeenstemming zijn met de 
voorwaarden van de van toepassing zijnde Order en/of alle van 
toepassing zijnde monsters, tekeningen, maatstaven, specificaties, 
prestatiecriteria en andere aan WeWork verzochte, verstrekte of 
geleverde of door WeWork aangenomen omschrijvingen; (b) vrij zijn 
van gebreken in het ontwerp en materiaal en van productiefouten; (c) 
verkoopbaar, veilig en geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor 
dergelijke G&D normaliter gebruikt worden; (d) tezamen met hun 
verpakking, etikettering en bijbehorende materialen naar behoren 
omhuld, verpakt, gemarkeerd en gelabeld zijn; (e) geschikt zijn voor 
de specifieke doeleinden waarvoor WeWork de G&D wenst te 
gebruiken, dat deze zoals beoogd functioneren en verkoopbaar zijn; 
(f) aan WeWork worden overgedragen in onbezwaarde eigendom, 
vrij van alle retentierechten, zekerheidsbelangen of andere 
bezwaringen; (g) geen inbreuk maken op of anderszins een schending 
vormen van de rechten van derden; en (h) ten aanzien van Diensten 
op een goede, professionele en vakkundige wijze uitgevoerd worden 
conform de in de sector beproefde werkwijze en de desbetreffende 
zorgvuldigheidsnormen, met behulp van personeel met de vereiste 
vaardigheden, ervaring en kwalificaties, en met toekenning van 
passende middelen om aan de verplichtingen van Verkoper uit 
hoofde van deze Overeenkomst te voldoen. Verkoper verstrekt alle 
garanties uit hoofde van deze Overeenkomst voor een periode van 2 
jaar na definitieve aanvaarding van de Diensten of Goederen door 
WeWork, tenzij de garantietermijn of verjaringstermijn die van 
toepassing is langer is, in welk geval een dergelijke langere 
garantietermijn prevaleert. Deze garanties blijven van kracht na elke 
levering, inspectie, aanvaarding of betaling van of voor de G&D. 
Daarnaast garandeert, verklaart en spreekt Verkoper af dat (i) hij zich 
zal houden aan en dat de G&D zullen voldoen aan en/of worden 
uitgevoerd in overeenstemming met (x) alle van toepassing zijnde 
binnenlandse, buitenlandse en internationale/multinationale 
wetgeving, verordeningen, bevelen, regels, maatregelen, regelgeving 
en branchenormen (y) alle regels, regelgeving en alle beleid van 
WeWork, waaronder begrepen beveiligingsprocedures met 
betrekking tot systemen en data en de toegang op afstand daartoe, het 
opzetten van beveiligingsprocedures (waaronder begrepen beperking 
van de toegang tot bepaalde gebieden van het terrein of de systemen 
van WeWork uit veiligheidsoverwegingen of anderszins naar eigen 
goeddunken van WeWork) en algemene gezondheids- en 
veiligheidspraktijken en -procedures en (z) alle overige 
overeenkomsten of wettelijke beperkingen waaraan Verkoper 
gebonden is (ii) hij alle noodzakelijke licenties en toestemmingen die 
van toepassing of noodzakelijk zijn voor de levering van de G&D 
heeft verkregen en te allen tijde zal aanhouden tijdens de looptijd van 
deze Overeenkomst (iii) hij ervoor zal zorgen dat alle personen, 
ongeacht of dit werknemers, vertegenwoordigers of andere personen 
zijn die optreden voor of namens Verkoper, de juiste licenties, 
certificering of accreditaties hebben die volgens toepasselijk recht 
vereist zijn en dat zij voldoende vakbekwaam zijn, voldoende ervaring 
hebben en gekwalificeerd zijn om de G&D te leveren (en, in 
opdracht van WeWork, geen personeel zal inzetten dat WeWork 
ongeschikt of incompetent acht om dergelijke G&D te leveren) en 
(iv) hij volledige en nauwkeurige schriftelijke of elektronische 
gegevens bij zal houden met betrekking tot de levering van de G&D 
op grond van deze Overeenkomst, waaronder begrepen gegevens 
over de door Verkoper bestede tijd en gebruikte materialen in 
verband daarmee en overige grondslagen voor in rekening gebrachte 
kosten in verband met een Order, en vastlegging van de naleving 
door Verkoper van de vereisten van artikel (i) tot en met (iii) van 



audit. Any such inspection, examination or audit shall not relieve 
Vendor of any obligation, responsibility or liability hereunder or 
otherwise constitute WeWork’s approval of or consent to any actions 
undertaken by Vendor. Vendor further warrants, represents and 
covenants that no liens, encumbrances, security interests, or other 
third party claims shall attach to any property owned or leased by 
WeWork in relation to Vendor’s performance hereunder and that 
Vendor has all right, title and interest in the Goods to grant to 
WeWork the rights and licenses contained herein. WeWork’s 
warranty rights hereunder are cumulative and in addition to, but shall 
not be limited by, any standard warranties offered by Vendor and any 
other warranties, express or implied, available to WeWork under 
applicable law or otherwise. Vendor shall and hereby does assign and 
where necessary shall take any action requested by WeWork to 
effectuate assignment of all warranties that it receives from suppliers 
or manufacturers of materials and equipment provided in connection 
with the G&S. Without limiting the generality of the foregoing, 
Vendor shall comply with all laws, regulations, rules, decrees and 
other directives applicable to it, including but not limited to all such 
laws prohibiting bribery involving public officials and/or private 
parties.  

Vendor confirms that (i) no owner, employee, or close family 
members (i.e., spouse, children, parents and/or siblings) of an owner 
or employee of Vendor, is presently (or has been within the last year) 
a government official, representative or employee of any political 
party, holder of public office, or a candidate for public office, and 
that it will inform WeWork promptly in writing, if any such person 
assumes such a position; (ii) neither Vendor, nor any individual 
performing services for Vendor under this Agreement, has been 
convicted of or pleaded guilty to an offense involving fraud, 
corruption, or moral turpitude, nor has Vendor, nor any individual 
performing services for Vendor under this Agreement, been listed by 
any government agency as debarred, suspended, proposed for 
suspension or debarment, or otherwise ineligible for government 
procurement programs. 

Vendor further acknowledges that it has received WeWork’s Code 
of Conduct, and will ensure that in carrying out its responsibilities 
under the Agreement, it will comply with WeWork's Code of 
Conduct.  Finally, Vendor acknowledges that in no event shall the 
Company be obligated under this Agreement to take any action that 
it believes, in good faith, would cause it to be in violation of any laws, 
regulations, rules, decrees or directives applicable to it or to Vendor. 
All warranties shall be construed as conditions as well as warranties 
and shall not be exclusive.  

deze bepaling, in een vorm die WeWork goedkeurt en welke 
gegevens Verkoper onder zich houdt en gedurende de looptijd van 
deze Overeenkomst en gedurende een periode van 6 jaar daarna op 
verzoek van WeWork ter inzage en voor het maken van kopieën aan 
WeWork verstrekt. Indien een inzage, onderzoek of controle van 
dergelijke gegevens te veel door Verkoper in rekening gebrachte 
kosten aan het licht brengt, betaalt Verkoper aan WeWork het 
bedrag van dergelijke te veel gerekende kosten plus rente daarover 
tegen een tarief van 10% per jaar, of het maximale wettelijk 
toegestane bedrag, als dat minder is, vanaf de datum van dergelijke te 
veel in rekening gebrachte kosten totdat deze aan WeWork 
gerestitueerd zijn en Verkoper zal aan WeWork alle kosten en 
onkosten vergoeden die WeWork in verband met een dergelijke 
controle gemaakt heeft. Een dergelijk(e) inspectie, onderzoek of 
controle ontslaat Verkoper niet van zijn verplichting, 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op grond hiervan, noch 
vormt dit anderszins een goedkeuring of toestemming van WeWork 
voor door Verkoper te nemen maatregelen. Voorts garandeert, 
verklaart en spreekt Verkoper af dat er geen retentierechten, 
bezwaringen, zekerheidsbelangen of andere vorderingen van derden 
rusten op een onroerende zaak die eigendom is van of gehuurd 
wordt door WeWork in verband met de uitvoering van Verkoper op 
grond van deze Overeenkomst en dat Verkoper alle rechten, 
eigendom en belang heeft ten aanzien van de Goederen die nodig 
zijn om WeWork de in deze Overeenkomst opgenomen rechten en 
licenties te verlenen. De garantierechten van WeWork op grond van 
deze Overeenkomst zijn cumulatief en in aanvulling op, maar 
worden niet beperkt door, standaardgaranties die door Verkoper 
geboden worden en overige garanties, expliciet of impliciet, die 
WeWork ter beschikking staan op grond van toepasselijk recht of 
anderszins. Verkoper cedeert hierbij en waar noodzakelijk verricht 
elke handeling waar WeWork om verzoekt teneinde de overdracht 
te bewerkstelligen van alle garanties die hij ontvangt van leveranciers 
of fabrikanten met betrekking tot materialen en apparatuur die in 
verband met de G&D geleverd worden. Zonder beperking van het 
algemene karakter van het bovenstaande zal Verkoper alle wetten, 
regelgeving, regels, besluiten en andere richtlijnen die op hem van 
toepassing zijn naleven, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
alle wetten die omkoping van publieke functionarissen en/of private 
partijen verbieden.  

Verkoper bevestigt dat (i) geen enkele eigenaar, werknemer of naaste 
familieleden (dat wil zeggen echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders en/of 
broer(s) of zus(sen)) van een eigenaar of werknemer van Verkoper 
momenteel (of dat gedurende het afgelopen jaar geweest is) een 
regeringsambtenaar, -vertegenwoordiger of -werknemer, houder van 
openbare functie of een kandidaat voor een openbare functie is, en 
dat de Verkoper WeWork onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zal 
brengen als een dergelijk persoon een dergelijke positie aanvaardt, 
(ii) noch Verkoper noch enig individu die diensten voor Verkoper 
verricht ingevolge deze Overeenkomst, veroordeeld is voor of schuld 
heeft bekend aan een overtreding of misdrijf ter zake van fraude, 
corruptie, of morele schandelijke daden, noch is Verkoper noch enig 
individu die diensten voor Verkoper verricht ingevolge deze 
Overeenkomst door een overheidsinstantie geregistreerd als 
uitgesloten, geschorst, of voorgedragen voor uitsluiting of schorsing of 
anderszins onverkiesbaar voor aanbesteding- of inkoopprogramma's 
van de overheid.   

Verkoper erkent voorts dat hij de Gedragscode van WeWork 
ontvangen heeft en zorgt ervoor dat hij de Gedragscode van 
WeWork naleeft bij de uitvoering van zijn taken in het kader van de 
Overeenkomst. Tot slot erkent Verkoper dat de Vennootschap in 



geen geval verplicht is om op grond van deze Overeenkomst 
maatregelen te nemen waarvan zij te goeder trouw gelooft dat deze 
inbreuk maken op wet- of regelgeving, regels, besluiten of richtlijnen 
die van toepassing zijn op de Vennootschap of Verkoper. Alle 
garanties gelden als voorwaarden en garanties en zijn niet exclusief.  

6.  WeWork’s Rights.  6.  Rechten van WeWork. 

WeWork shall have a reasonable time after WeWork receives the 
Goods or Vendor completes the Services to inspect Goods (including 
Service deliverables) for conformity to the applicable Order and any 
other applicable specifications. G&S shall not be deemed accepted 
until WeWork has run adequate tests to determine whether such 
G&S conform to WeWork’s specifications. WeWork’s payment to 
Vendor for Goods or Services shall not be treated as acceptance. 
WeWork’s inspection, testing or use of, or payment for, the G&S 
shall not constitute acceptance thereof and shall not affect Vendor’s 
obligations and warranties set forth herein, which shall survive 
WeWork’s inspection, testing, acceptance and/or use. Nothing 
contained herein shall relieve Vendor in any way from its obligations 
to test, inspect and control the quality of the G&S. WeWork may 
reject or revoke acceptance of any G&S that are, in WeWork’s 
judgment, defective and/or do not conform to the terms of this 
Agreement (“non-conforming G&S”). In addition to any other 
rights available to WeWork, upon WeWork’s rejection or 
revocation of acceptance of G&S or Vendor’s failure to meet the 
terms of this Agreement in whole or in part, WeWork shall, in its 
sole discretion, direct Vendor to, at Vendor’s sole cost and expense, 
(a) refund to WeWork the price of non-conforming G&S as well as 
any costs incurred by WeWork in relation thereto; or (b) upon a 
written replacement Order from WeWork, replace, re-perform or 
correct any such G&S at no additional cost to WeWork and pay for 
all related expenses (including any transportation charges) within 7 
days of WeWork’s demand; or (c) credit WeWork’s account with an 
amount equal to the amount paid for such G&S, as well as any costs 
incurred by WeWork in relation thereto. WeWork may also choose 
to replace any non-conforming G&S from any other source, and 
Vendor will reimburse WeWork for any incremental costs incurred 
by WeWork in connection therewith. In addition, WeWork may, at 
Vendor’s risk, return to Vendor non-conforming Goods and/or 
Goods supplied in excess of quantities ordered and may charge 
Vendor for all expenses related thereto. If Vendor fails to take any of 
the corrective action described herein, WeWork, upon notice to 
Vendor, may take such action and charge Vendor for all costs 
incurred by WeWork in relation thereto. WeWork’s count as to the 
quantity of Goods delivered shall be accepted as final and conclusive 
on all shipments that are not accompanied by a packing slip 
indicating the quantity delivered. Unless specified otherwise, all G&S 
delivered hereunder shall not be in excess of the quantity ordered. 

WeWork heeft een redelijke termijn nadat WeWork de Goederen 
ontvangt of Verkoper de Diensten voltooit om de Goederen te 
inspecteren (waaronder begrepen geleverde Diensten) op 
conformiteit met de van toepassing zijnde Order en andere 
toepasselijke specificaties. G&D worden pas als aanvaard beschouwd 
wanneer WeWork de juiste testen heeft uitgevoerd om vast te stellen 
of dergelijke G&D voldoen aan de specificaties van WeWork. 
Betaling door WeWork aan Verkoper voor Goederen of Diensten 
wordt niet beschouwd als aanvaarding. Inspectie, testen, gebruik van 
de G&D, of betaling daarvoor, door WeWork vormt geen 
aanvaarding van de G&D en heeft geen invloed op de verplichtingen 
en garanties van Verkoper zoals opgenomen in deze Overeenkomst, 
die voortduren na de inspectie, testen, aanvaarding en/of het gebruik 
door WeWork. Niets in deze Overeenkomst ontslaat Verkoper op 
enige wijze van zijn verplichtingen om de kwaliteit van de G&D te 
testen, inspecteren en bewaken. WeWork kan de aanvaarding van 
G&D afwijzen of intrekken die, naar het oordeel van WeWork, 
gebrekkig zijn en/of niet conform de voorwaarden van deze 
Overeenkomst zijn (“niet -conforme G&D”). Naast de overige 
rechten die WeWork ter beschikking staan, geldt dat bij afwijzing of 
intrekking van de aanvaarding van G&D of de niet-nakoming, geheel 
of gedeeltelijk, door Verkoper van de voorwaarden van deze 
Overeenkomst WeWork naar eigen goeddunken Verkoper de 
opdracht zal geven, volledig voor rekening van Verkoper, (a) om 
WeWork de prijs van de niet-conforme G&D te restitueren alsmede 
de door WeWork gemaakte kosten in verband daarmee; of (b) om 
op basis van een schriftelijke vervangende Order van WeWork 
dergelijke G&D te vervangen, opnieuw uit te voeren of te corrigeren 
zonder extra kosten voor WeWork en om alle aanverwante 
onkosten (waaronder de kosten van vervoer) binnen 7 dagen na 
verzoek daartoe van WeWork te betalen; of (c) om het door 
WeWork betaalde bedrag voor dergelijke G&D op de rekening van 
WeWork te storten, alsmede alle door WeWork in verband 
daarmee gemaakte kosten. WeWork kan er ook voor kiezen om 
niet-conforme G&D te vervangen door gebruikmaking van een 
andere bron en Verkoper zal WeWork een vergoeding betalen voor 
de door WeWork gemaakte marginale kosten in verband daarmee. 
Daarnaast kan WeWork, voor risico van Verkoper, te veel geleverde 
niet-conforme Goederen en/of Diensten die de bestelde 
hoeveelheden te boven gaan aan Verkoper retourneren en Verkoper 
hiervoor de daarmee samenhangende onkosten in rekening brengen. 
Indien Verkoper de in dit artikel genoemde corrigerende 
maatregelen niet neemt, kan WeWork, na kennisgeving aan 
Verkoper, dergelijke maatregelen nemen en Verkoper de in verband 
daarmee door WeWork gemaakte kosten in rekening brengen. De 
telling van WeWork van de hoeveelheid geleverde Goederen wordt 
als definitief en bindend aanvaard voor alle zendingen die niet 
vergezeld gaan van een pakbon waarop de geleverde hoeveelheid 
vermeld staat. Tenzij anders aangegeven, gaan alle G&D die op 
grond van deze Overeenkomst geleverd worden de bestelde 
hoeveelheid niet te boven. 

7.  Price;  Invoices;  Setoff .   7.  Pri js ;  Facturen; Verrekening.  

As full consideration for the performance of the Services, delivery of Als volledige vergoeding voor de uitvoering van de Diensten, levering 



the Goods (if applicable) and the assignment of rights to WeWork, 
as provided in this Agreement, WeWork shall pay Vendor the 
amount specified in the applicable Order upon receipt of proper 
invoices for work completed in accordance with this Agreement and 
the applicable Order. Unless otherwise agreed to by WeWork, 
Vendor shall only invoice WeWork for Goods actually delivered and 
Services actually performed by Vendor, in each case that are 
accepted by WeWork. Vendor warrants that the prices for the G&S 
as provided to WeWork are complete and no additional charges of 
any type shall be added without WeWork’s express written consent. 
The prices set forth in an Order are firm and the total amount due 
from WeWork for the G&S, including, without limitation, duties, 
taxes or any other charges agreed upon by WeWork, subject to 
adjustment for any rebates or credits described herein or therein. 
Unless otherwise agreed in an Order, the prices for any Goods or 
Services shall not exceed the pricing for similar goods or services 
offered by Vendor to its other clients, and, if at any time during the 
term of this Agreement Vendor offers more favorable prices or any 
more favorable terms or conditions to any third party client, 
WeWork shall be entitled to such prices or terms and conditions for 
all Goods and Services provided from and after the date of such offer 
to any such third party client. Unless otherwise agreed in an Order, 
invoices shall be submitted to WeWork before the 15th of the 
month following the month of supply of the Goods or full 
performance of the Services and must reference the applicable Order 
number. Payment terms for all undisputed amounts shall be net 30 
days from (a) the date of WeWork’s receipt of the applicable, 
accurate invoice or (b) if later, WeWork’s acceptance of the G&S 
(subject to a maximum of 60 days from receipt). If WeWork has a 
claim against Vendor resulting from an Order or any other 
transaction, WeWork may deduct or set off disputed amounts from 
Vendor’s claims for amounts due, without prejudice to any other 
remedies WeWork may have under this Agreement or otherwise. 
Payment is made when WeWork’s check is mailed or electronic 
payment initiated. No interest charges or other penalties for late 
payment may be assessed by Vendor without the prior written 
consent of WeWork. The parties shall seek to resolve any disputes 
expeditiously and in good faith. Vendor shall continue performing its 
obligations under this Agreement notwithstanding any such dispute. 

Vendor at all  times issues an invoice to WeWork, which complies 
with  all applicable invoice  requirements according to local  
legislations (tax and non-tax).  Vendor shall indemnify WeWork for 
all costs, such as, but not limited too, non refundable VAT, incurred 
by WeWork due to the issuance of an invalid invoice.   

van de Goederen (indien van toepassing) en de cessie van rechten 
aan WeWork, zoals bepaald in deze Overeenkomst, betaalt 
WeWork aan Verkoper het in de van toepassing zijnde Order 
gespecificeerde bedrag na ontvangst van een deugdelijke factuur voor 
de voltooide werkzaamheden in overeenstemming met deze 
Overeenkomst en de van toepassing zijnde Order. Tenzij anders 
overeengekomen door WeWork stuurt Verkoper alleen een factuur 
aan WeWork voor de daadwerkelijk door Verkoper geleverde 
Goederen en daadwerkelijk door Verkoper verleende Diensten, 
waarbij in elk geval geldt dat deze door WeWork aanvaard zijn. 
Verkoper garandeert dat de prijzen voor de G&D die aan WeWork 
geleverd zijn volledig zijn en dat hier geen extra kosten van welke 
aard dan ook bijkomen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van WeWork. De in een Order vermelde prijzen zijn 
vast en vormen het totaalbedrag dat WeWork verschuldigd is voor 
de G&D, waaronder begrepen maar niet beperkt tot accijnzen, 
belastingen en andere heffingen waarmee WeWork akkoord is 
gegaan, behoudens aanpassingen vanwege kortingen of kredieten die 
in deze Overeenkomst of de Order omschreven worden. Tenzij 
anders overeengekomen in een Order, gaan de prijzen voor 
Goederen of Diensten de prijzen voor soortgelijke goederen of 
diensten die Verkoper aan zijn andere klanten biedt niet te boven en 
indien op enig moment tijdens de looptijd van deze Overeenkomst 
Verkoper gunstigere prijzen of gunstigere voorwaarden biedt aan een 
andere klant heeft WeWork het recht op dezelfde prijzen en 
voorwaarden voor alle Goederen en Diensten die vanaf en na de 
datum van een dergelijk aanbod aan een andere klant geleverd 
worden. Tenzij anders overeengekomen in een Order worden 
facturen aan WeWork verstrekt voor de 15e dag van de maand 
volgend op de maand waarin de Goederen geleverd zijn of de de 
Diensten volledig uitgevoerd zijn en dient hierin een verwijzing naar 
het van toepassing zijnde Ordernummer te staan. De betalingstermijn 
voor alle niet-betwiste bedragen is netto 30 dagen na (a) de datum 
van ontvangst door WeWork van de van toepassing zijnde en 
correcte factuur of (b) aanvaarding door WeWork van de G&D, 
indien dit later is (met een maximum van 60 dagen vanaf het 
moment van ontvangst). Indien WeWork een vordering op 
Verkoper heeft die voortvloeit uit een Order of een andere transactie 
kan WeWork de betwiste bedragen aftrekken van of verrekenen met 
de vorderingen van Verkoper ten aanzien van verschuldigde 
bedragen, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen die 
WeWork ter beschikking staan op grond van deze Overeenkomst of 
anderszins. Betaling wordt uitgevoerd wanneer de cheque van 
WeWork op de post is gedaan of elektronische betaling in werking 
gesteld wordt. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
WeWork kan door Verkoper geen rente of andere boete vastgesteld 
worden voor niet-tijdige betaling. Partijen streven ernaar om 
geschillen spoedig en te goeder trouw op te lossen. Verkoper blijft 
zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst voldoen, ook in 
geval van enig geschil. 

Verkoper zal zorg dragen voor een factuur die voldoet aan alle  
relevante  factuurvereisten die worden gesteld in de lokale wet- en 
regelgeving (zowel belastingtechnische als andere relevante wet- en 
regelgeving). Verkoper zal WeWork schadeloos stellen voor alle 
kosten, bijvoorbeeld niet aftrekbare btw, van WeWork welke het 
gevolg zijn van de omstandigheid dat Verkoper een onjuiste factuur 
aan WeWork heeft uitgereikt. 

8.  Taxes.   8.  Belast ingen.  

Vendor shall be liable for any applicable income taxes, levies, duties, 
costs, charges, withholdings, deductions or any charges of equivalent 

Verkoper is verantwoordelijk voor de van toepassing zijnde 
inkomstenbelastingen, heffingen, accijnzen, kosten, lasten, 



effect imposed on, or in respect of the Services provided by Vendor 
to WeWork under this Agreement. Except as expressly set forth in 
this Agreement or required by any applicable law, WeWork shall 
have the right but no responsibility to pay or withhold from any 
payment to Vendor under this Agreement, any domestic, foreign or 
international/multinational taxes or fees. Upon request, Vendor shall 
provide WeWork with a validly executed U.S. Internal Revenue 
Service form to establish its U.S. or non-U.S. status or any other 
necessary tax documentation. Where applicable, a non-U.S. Vendor 
shall note, on each invoice issued to WeWork under this 
Agreement, the amount of Services performed by Vendor within the 
United States, if any. Where required by applicable law, Vendor will 
charge WeWork sales tax, excise tax, use tax, value added tax, goods 
and services tax, consumption tax, or equivalent type charges 
(collectively, “Transact ion Taxes”) that are owed by WeWork 
solely as a result of the Services provided by Vendor to WeWork 
under this Agreement and which are required or permitted to be 
collected from WeWork by Vendor under applicable law. Such 
Transaction Taxes must be separately indicated on the invoice for 
the applicable G&S. If WeWork provides Vendor with a valid 
exemption certificate, Vendor shall not collect the Transaction Taxes 
covered by such certificate. All charges will be supported by valid tax 
invoices provided by Vendor to WeWork. Where any relevant 
taxation authority imposes any income tax on the payment for 
Services by WeWork to Vendor and requires WeWork to withhold 
such tax (“Withholding Tax”), WeWork may deduct such 
Withholding Tax from the payment to Vendor and remit such 
Withholding Tax to the relevant taxing authority on behalf of 
Vendor. The determination of the applicability of a Withholding Tax 
is at WeWork’s sole discretion. In the event a reduced Withholding 
Tax rate may apply on payments to Vendor, Vendor shall furnish to 
WeWork as soon as practicable all documentation necessary to 
evidence the qualifications for the reduced rate of Withholding Tax. 
If the necessary documentation is not provided in a timely fashion 
before payment, the reduced Withholding Tax rate will not apply 
and any payments to Vendor shall be subject to the full rate. Upon 
reasonable request by Vendor, WeWork shall furnish Vendor with 
tax receipts or other documentation evidencing the payment of such 
Withholding Tax when available. 

inhoudingen, kortingen of soortgelijke lasten die opgelegd worden 
voor of ten aanzien van de door Verkoper aan WeWork op grond 
van deze Overeenkomst geleverde Diensten. Behoudens indien 
uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst of vereist op grond van 
toepasselijk recht heeft WeWork het recht maar niet de 
verantwoordelijkheid om binnenlandse, buitenlandse of 
internationale/multinationale belastingen of heffingen te betalen of in 
te houden op betalingen aan Verkoper op grond van deze 
Overeenkomst.  Op verzoek verstrekt Verkoper aan WeWork een 
geldig ondertekend Amerikaans belastingformulier ter vaststelling van 
zijn Amerikaanse of niet-Amerikaanse status of andere noodzakelijke 
belastingdocumentatie. Indien van toepassing vermeldt een niet-
Amerikaanse Verkoper op elke aan WeWork uitgebrachte factuur 
op grond van deze Overeenkomst het bedrag van de door Verkoper 
verleende Diensten binnen de Verenigde Staten, indien hier sprake 
van is. Indien vereist op grond van toepasselijk recht brengt 
Verkoper aan WeWork omzetbelasting, accijns, gebruiksbelasting, 
btw, goederen- en dienstenbelasting, verbruiksbelasting of soortgelijke 
belastingen in rekening (gezamenlijk genoemd 
“Transact iebelast ingen”) die WeWork uitsluitend verschuldigd 
is als gevolg van de door Verkoper verleende Diensten aan WeWork 
op grond van deze Overeenkomst en die bij WeWork door 
Verkoper op grond van toepasselijk recht geïnd moeten of mogen 
worden. Dergelijke Transactiebelastingen dienen afzonderlijk 
aangegeven te worden op de factuur voor de van toepassing zijnde 
G&D. Indien WeWork aan Verkoper een geldig 
vrijstellingscertificaat verstrekt, int Verkoper geen 
Transactiebelastingen die onder dat certificaat vallen. Alle lasten 
worden gestaafd met geldige belastingfacturen die Verkoper aan 
WeWork verstrekt. Indien een belastingautoriteit inkomstenbelasting 
heft over de betaling voor Diensten door WeWork aan Verkoper en 
van WeWork verlangt dat deze die belasting inhoudt 
(“Bronheff ing”), kan WeWork die Bronheffing aftrekken van de 
betaling aan Verkoper en die Bronheffing namens Verkoper 
overmaken aan de desbetreffende belastingautoriteit. De vaststelling 
of een Bronheffing van toepassing is, vindt plaats naar goeddunken 
van WeWork. Indien een verlaagd tarief voor Bronheffing van 
toepassing kan zijn op betalingen aan Verkoper, verstrekt Verkoper 
zo spoedig mogelijk alle documentatie aan WeWork die nodig is om 
aan te tonen dat aan de vereisten voor het verlaagde tarief voor 
Bronheffing voldaan wordt. Indien de noodzakelijke documentatie 
niet tijdig voor betaling verstrekt wordt, is het verlaagde tarief voor 
Bronheffing niet van toepassing en geldt voor betalingen aan 
Verkoper het volle tarief. Op het redelijke verzoek van Verkoper 
verstrekt WeWork aan Verkoper de belastingontvangsten of andere 
documentatie waaruit de betaling van die Bronheffing blijkt, indien 
deze beschikbaar zijn. 

9.  Changes.   9.  Wijzigingen.  

Without prejudice to any other rights under this Agreement, by law 
or otherwise, WeWork may, at any time prior to delivery of any 
Goods or completion of any Services, cancel or terminate any Order 
at any time. The Vendor will only be entitled to compensation of any 
reasonable documented out-of-pocket costs actually incurred with 
respect to the performance of any such cancelled or terminated 
Order, subject to the Vendor being able to substantiate that any such 
costs cannot be allocated to other Orders or any third party orders. 
Such compensation shall in any event not exceed the price set forth 
in the Order. In addition, WeWork may, at any time prior to 
delivery of any Goods or completion of any Services, reschedule the 
Services, change the delivery destination for Goods in any Order, 
change the Services provided under any Order,  or otherwise change 

Zonder af te doen aan de rechten van WeWork op grond van deze 
Overeenkomst, de wet of anderszins, kan WeWork  op elk moment 
voorafgaand aan levering van Goederen of voltooiing van Diensten, 
op elk moment een Order beëindigen of annuleren. Verkoper zal 
enkel gerechtigd zijn tot vergoeding van enige redelijke 
gedocumenteerde daadwerkelijk uitgegeven contante uitgaven kosten 
met betrekking tot de uitvoering van een dergelijke geannuleerde of 
beëindigde Order, mits Verkoper kan aantonen dat dergelijke kosten 
niet kunnen worden aangewend voor andere Orders of orders van 
derden. Deze vergoeding zal in geen geval de prijs zoals uiteengezet 
in de Order overschrijden. Daarnaast kan WeWork, op elk moment 
voorafgaand aan levering van Goederen of voltooiing van Diensten, 
de Diensten op een ander tijdstip plannen, de leveringslocatie van 



the specifications such G&S, in any such case upon written notice to 
Vendor (each, a “Change Order”), in each case, at no cost to 
WeWork, except that if WeWork requests changes that will 
materially increase or decrease the cost of providing Goods or 
Services to WeWork, such as by requiring additional Services or 
additional materials, the parties will negotiate an appropriate 
adjustment to their obligations under the Order in accordance with 
this provision before Vendor commences performance related to 
such Change Order. Vendor will accept any changes, and shall, if a 
change increases or decreases the cost or time required for 
performance, within 2 business days of receiving a Change Order, 
submit to WeWork a firm cost proposal reflecting any such increases 
or decreases resulting from such Change Order. If WeWork accepts 
such cost proposal, Vendor shall proceed with the changed services 
subject to the cost proposal and the terms and conditions of this 
Agreement. If WeWork does not accept such cost proposal, 
WeWork may cancel the related Order. Vendor acknowledges that a 
Change Order may or may not entitle Vendor to an adjustment in 
the Vendor’s compensation or the performance deadlines under this 
Agreement. Vendor shall inform WeWork at least 2 business days in 
advance of effecting or permitting any material change, intentional or 
otherwise, to the G&S, including, without limitation, changes in 
composition, quality specifications, manufacturing processes, 
labeling, functionality, safety, manufacturing locations, and use of any 
suppliers or subcontractors. Upon notice of a Vendor-initiated 
change, WeWork may cancel the related Order. Any Vendor-
initiated revisions to an Order, with respect to price or otherwise, 
must be in writing and approved by WeWork. In no event shall 
Vendor unreasonably withhold or delay agreement to any Change 
Order that WeWork may request hereunder.  

Goederen op grond van een Order wijzigen, de Diensten die 
verleend worden op grond van een Order wijzigen, of anderszins de 
specificaties van dergelijke G&D wijzigen met schriftelijke 
kennisgeving aan Verkoper (afzonderlijk genoemd 
“Wijzigingsorder”), waarvoor in elk geval geen kosten aan 
WeWork in rekening worden gebracht, behalve indien WeWork 
vraagt om wijzigingen die de kosten van de levering van de Goederen 
of Diensten aan WeWork aanzienlijk verhogen of verlagen, zoals 
door aanvullende Diensten of aanvullende materialen te verlangen, in 
welk geval partijen in overeenstemming met deze bepaling 
onderhandelingen zullen voeren over een passende wijziging van hun 
verplichtingen op grond van de Order voordat Verkoper een aanvang 
maakt met de uitvoering van een dergelijke Wijzigingsorder. 
Verkoper aanvaardt alle wijzigingen en dient, indien een wijziging de 
kosten of tijd die gemoeid is met de uitvoering verhoogt of verlaagt, 
binnen 2 werkdagen na ontvangst van een Wijzigingsorder een vast 
kostenvoorstel in bij WeWork waarin dergelijke verhogingen of 
verlagingen als gevolg van die Wijzigingsorder zijn opgenomen. 
Indien WeWork een dergelijk kostenvoorstel aanvaardt, zet 
Verkoper de gewijzigde diensten voort op basis van het 
kostenvoorstel en de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien 
WeWork het kostenvoorstel niet aanvaardt, kan WeWork de 
desbetreffende Order annuleren. Verkoper erkent dat een 
Wijzigingsorder Verkoper al dan niet het recht kan geven op een 
aanpassing in de vergoeding van Verkoper of de deadlines voor de 
uitvoering op grond van deze Overeenkomst. Verkoper zal WeWork 
ten minste 2 werkdagen vooraf op de hoogte stellen van het 
doorvoeren of toestaan van een substantiële wijziging, doelbewust of 
anderszins, in de G&D, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
wijzigingen in de samenstelling, kwaliteitsspecificaties, 
productieprocessen, etikettering, functionaliteit, veiligheid, 
productielocaties en de inzet van leveranciers of onderaannemers. Bij 
kennisgeving van een door Verkoper geïnitieerde wijziging kan 
WeWork de desbetreffende Order annuleren. Door Verkoper 
geïnitieerde herzieningen van een Order, met betrekking tot de prijs 
of anderszins, dienen schriftelijk plaats te vinden en door WeWork 
goedgekeurd te worden. In geen geval onthoudt Verkoper op 
onredelijke gronden zijn instemming of vertraagt hij zijn instemming 
met een Wijzigingsorder waar WeWork op grond van deze 
Overeenkomst om kan verzoeken.  

10.  Indemnif icat ion.  10.  Vri jwaring.   

Vendor and its affiliates (collectively, “Vendor Aff i l ia tes”) shall 
defend, indemnify and hold WeWork and its affiliates, directors, 
officers, managers, members, employees, agents, representatives and 
other vendors harmless from and against any and all claims, 
demands, actions, causes of action, proceedings, judgments and other 
liabilities, obligations, penalties, losses, damages, costs and expenses 
(including reasonable attorneys’ fees and costs) of any nature 
(collectively, the “Claim”) to the extent arising out of or in any way 
connected with the G&S provided pursuant to an Order, including, 
without limitation, (a) any Claim based on the death or bodily injury 
to any person, destruction or damage to property, or contamination 
of the environment and any associated clean-up costs; (b) Vendor 
failing to satisfy any applicable taxing authority’s guidelines for an 
independent contractor; (c) any Claim or recall based on the 
negligence, omissions, or willful misconduct of Vendor or any 
Vendor Affiliates; (d) Vendor failing to satisfy its obligations with 
respect to the protection of Confidential Information (as defined 
below); (e) Vendor failing to comply with any requirement of 
applicable law (including any failure to identify or any 
misidentification of the country of origin of any Goods provided 

Verkoper en zijn gelieerde vennootschappen (gezamenlijk genoemd, 
“Aan Verkoper Gelieerde Vennootschappen”) zullen 
WeWork en haar gelieerde vennootschappen, directeuren, 
functionarissen, managers, leden, werknemers, agenten, 
vertegenwoordigers en andere verkopers verdedigen, vrijwaren en 
schadeloosstellen tegen alle claims, aanspraken, vorderingen, 
rechtsvorderingen, procedures, vonnissen en andere 
aansprakelijkheden, verplichtingen, boetes, verliezen, schades, kosten 
en onkosten (waaronder begrepen redelijke advocaatkosten) van 
welke aard dan ook (gezamenlijk genoemd de “Vordering”) voor 
zover deze voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met de 
G&D die in het kader van een Order geleverd worden, waaronder 
begrepen maar niet beperkt tot (a) een Vordering op basis van het 
overlijden of lichamelijk letsel van een persoon, vernietiging van of 
schade aan eigendommen of milieuvervuiling en aanverwante 
saneringskosten; (b) het niet voldoen door Verkoper aan van 
toepassing zijnde richtlijnen van belastingautoriteiten voor een 
zelfstandige aannemer; (c) een Vordering of recall op basis van 
nalatigheid, verzuim of grove schuld zijdens Verkoper of Aan 
Verkoper Gelieerde Vennootschappen; (d) niet-nakoming door 



hereunder); (f) any Claim by a third party against WeWork alleging 
that the G&S, the results of any Services, or any other products or 
processes provided pursuant to an Order, infringe a patent, 
copyright, trademark, trade secret, or other proprietary right of a 
third party, whether such are provided alone or in combination with 
other products, software, or processes; (g) all mechanics’ and 
materialmen’s liens; (h) the failure of Vendor to deliver the G&S in 
accordance with this Agreement or any Order hereunder; (j) 
interference with, interruption or change to any utility or facility 
caused by Vendor or any subcontractor; or (k) any breach by Vendor 
or any Vendor Affiliate of any covenant, representation or warranty 
herein. Vendor shall not settle any such suit or Claim without 
WeWork’s prior written approval. Vendor agrees to pay or 
reimburse all costs that may be incurred by WeWork in enforcing 
this indemnity or in pursuing any insurance providers, including 
attorneys’ fees. WeWork may be represented by and participate 
through its own counsel with respect to any Claim. At WeWork’s 
option, Vendor shall take control of the defense of any such Claim. 
Should the use of any G&S by WeWork, its distributors, 
subcontractors, or customers be enjoined, threatened by injunction, 
or the subject of any legal proceeding, Vendor shall, at Vendor’s sole 
cost and expense, and WeWork’s option, either (i) substitute fully 
equivalent non-infringing G&S; (ii) modify the G&S so that they no 
longer infringe but remain fully equivalent in functionality; (iii) obtain 
for WeWork, its distributors, subcontractors, or customers the right 
to continue using the G&S; or (iv) if none of the foregoing is possible, 
refund all amounts paid for the infringing G&S. Vendor’s liability to 
WeWork for any of the matters contained in this Agreement, 
including, without limitation, the indemnification obligations set forth 
herein, shall not be limited by the insurance policies required 
hereunder or the recovery of any amount thereunder. The 
indemnification obligations herein shall survive the expiration or 
termination of this Agreement. 

Verkoper van zijn verplichtingen met betrekking tot de bescherming 
van Vertrouwelijke Informatie (zoals hieronder vermeld); (e) niet-
nakoming door Verkoper van vereisten van toepasselijk recht 
(waaronder begrepen het niet vermelden of verkeerd vermelden van 
het land van oorsprong van Goederen die op grond van deze 
Overeenkomst geleverd worden); (f) een Vordering van derden op 
WeWork dat de G&D, de resultaten van de Diensten of andere 
producten of processen die op grond van een Order geleverd zijn 
inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, 
handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een derde, ongeacht of 
deze op zichzelf of in combinatie met andere producten, software of 
processen geleverd worden; (g) alle retentierechten van monteurs en 
materiaalvertrekkers; (h) de niet-levering door Verkoper van de 
G&D conform deze Overeenkomst of een Order op grond van deze 
Overeenkomst; (j) een storing, onderbreking of wijziging van een 
nutsvoorziening of faciliteit door Verkoper of een onderaannemer; of 
(k) een inbreuk door Verkoper of een Gelieerde Vennootschap van 
Verkoper op een in deze Overeenkomst opgenomen afspraak, 
verklaring of garantie. Verkoper zal geen schikking treffen met 
betrekking tot een rechtszaak of Vordering zonder de voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van WeWork. Verkoper stemt ermee in 
om alle kosten te betalen of te vergoeden die door WeWork 
gemaakt worden bij de tenuitvoerlegging van de vrijwaring of bij 
aanspraken jegens verzekeraars, waaronder begrepen advocaatkosten. 
WeWork kan vertegenwoordigd worden door en deelnemen door 
middel van haar eigen raadsman met betrekking tot enigerlei 
Vordering. Naar keuze van WeWork neemt Verkoper de 
verdediging tegen een dergelijke Vordering op zich. Indien het 
gebruik van G&D door WeWork, haar distributeurs, 
onderaannemers of klanten verboden wordt, bedreigd wordt door 
een gerechtelijk bevel of het onderwerp van een juridische procedure 
wordt, zal Verkoper, op eigen kosten en naar keuze van WeWork, 
ofwel (i) zorgen voor vervangende volledig gelijkwaardige G&D die 
geen inbreuk maken; (ii) de G&D zo aanpassen dat ze geen inbreuk 
meer maken maar volledig gelijkwaardig blijven qua functionaliteit; 
(iii) voor WeWork, haar distributeurs, onderaannemers of klanten 
het recht verwerven om de G&D te blijven gebruiken; of (iv) indien 
geen van het vorenstaande mogelijk is, alle voor de inbreukmakende 
G&D betaalde bedragen terugbetalen. De aansprakelijkheid van 
Verkoper jegens WeWork voor in deze Overeenkomst opgenomen 
zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de hierin 
opgenomen vrijwaringsverplichtingen, wordt niet beperkt door de 
verzekeringspolissen die vereist zijn op grond van deze 
Overeenkomst of het verhaal van een bedrag op grond van deze 
Overeenkomst. De vrijwaringsverplichtingen op grond van deze 
Overeenkomst duren voort na de afloop of beëindiging van deze 
Overeenkomst. 

11.  Insurance.  11.  Verzekering.   

During the term of this Agreement and for a period of 6 years 
thereafter, Vendor shall, at its sole cost and expense, and shall cause 
Vendor Affiliates to, have in effect and keep in force insurance 
coverage reasonably acceptable to WeWork which is primary and 
non-contributory as to any insurance maintained by WeWork, with 
reputable insurance companies maintaining an A.M. Best rating of A- 
or better. WeWork shall be named as an additional insured on all 
such policies, except the worker’s compensation and employer’s 
liability policies. All insurance shall also include waiver of 
subrogation provisions in favor of WeWork. The minimum 
insurance coverage to be maintained by Vendor shall be in amounts 
reasonably related to the scope and the nature of the Services to be 
performed under this Agreement, as determined by WeWork in its 

Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende een 
periode van 6 jaar daarna sluit Verkoper op eigen kosten een 
verzekeringsdekking die redelijkerwijs acceptabel is voor WeWork af 
en handhaaft deze en zorgt Verkoper er tevens voor dat Aan 
Verkoper Gelieerde Vennootschappen een verzekeringsdekking die 
redelijkerwijs acceptabel is voor WeWork afsluiten en handhaven 
welke verzekeringsdekking primair en premievrij is ten aanzien van 
een door WeWork afgesloten verzekering, bij een gerenommeerde 
verzekeringsmaatschappij die een score van A- of hoger heeft bij 
ratingbureau A.M. Best. WeWork wordt op alle polissen vermeld als 
meeverzekerde, behalve op de arbeidsongevallenverzekeringspolis en 
de werkgeversaansprakelijkheidspolis. Alle verzekeringen omvatten 
tevens een afstandsverklaring van subrogatiebepalingen ten gunste 



reasonable discretion, subject to any greater coverage requirements 
mandated by applicable law or the common best practice and 
standards of care in Vendor’s industry. Vendor agrees that WeWork 
may, from time to time, reasonably require that Vendor obtain and 
maintain additional insurance in connection with Services to be 
performed under this Agreement. All such certificates and policies 
shall include a provision whereby WeWork will be given 30 days 
advance written notice of the insurer’s intention to cancel or 
materially alter such policies. Upon request, Vendor shall provide 
WeWork with certificates of insurance or evidence of coverage 
before commencing performance under this Agreement and shall file 
renewal certificates with WeWork as necessary to ensure that a 
current certificate is on file with WeWork at all times during the 
Term. Except where prohibited by law, Vendor shall require its 
insurer to waive all rights of subrogation against WeWork. Vendor 
shall not commence, and shall not allow any of Vendor Affiliates to 
commence, any portion of the Services until Vendor and Vendor 
Affiliates have obtained all insurance required hereunder. The 
liability of Vendor shall not be limited by said insurance policies or 
the recovery of any amounts from any insurance policies. 

van WeWork. De minimale verzekeringsdekking die door Verkoper 
aangehouden dient te worden betreft bedragen die redelijkerwijs 
verband houden met de omvang en de aard van de Diensten die 
verleend worden op grond van deze Overeenkomst, zoals door 
WeWork naar eigen goeddunken vastgesteld, en hiervoor gelden de 
eventuele hogere dekkingseisen zoals opgenomen in toepasselijk 
recht of de in de sector van Verkoper beproefde werkwijze en de 
zorgvuldigheidsnormen. Verkoper stemt ermee in dat WeWork van 
tijd tot tijd redelijkerwijs kan verzoeken dat Verkoper een 
aanvullende verzekering afsluit en aanhoudt in verband met de op 
grond van deze Overeenkomst te verlenen Diensten. Dergelijke 
certificaten en polissen bevatten een bepaling op grond waarvan 
WeWork 30 dagen voorafgaand schriftelijk in kennis wordt gesteld 
van de intentie van de verzekeraar om dergelijke polissen te 
annuleren of substantieel te wijzigen. Op verzoek verstrekt Verkoper 
aan WeWork verzekeringsbewijzen of dekkingsbewijzen voordat 
aangevangen wordt met de uitvoering van deze Overeenkomst en 
verstrekt Verkoper verlengingsbewijzen aan WeWork indien dit 
nodig is om te bewerkstelligen dat een actueel bewijs te allen tijde 
gedurende de looptijd aanwezig is bij WeWork. Tenzij dit bij de wet 
verboden is, eist Verkoper van zijn verzekeraar dat deze afstand doet 
van alle subrogatierechten jegens WeWork. Verkoper vangt pas aan 
met een deel van de Diensten zodra hij en de Aan Verkoper 
Gelieerde Vennootschappen alle op grond van deze Overeenkomst 
vereiste verzekeringen hebben afgesloten. Dit geldt tevens voor de 
Aan Verkoper Gelieerde Vennootschappen. De aansprakelijkheid 
van Verkoper wordt niet beperkt door dergelijke 
verzekeringspolissen of het verhaal van bedragen van 
verzekeringspolissen. 

12.  Ownership.  12.  Eigendom. 

WeWork shall own all right, title and interest (including, without 
limitation, patent rights, copyright rights, trade secret rights, mask 
work rights, trademark rights and all similar and other intellectual 
rights throughout the world, collectively “IPR”) relating to any and 
all inventions (whether or not patentable), works of authorship, 
designations, designs, know-how, ideas and information made or 
conceived or reduced to practice, in whole or in part, by Vendor 
during the term of this Agreement that arise out of the Services or 
any Confidential Information (as defined below) (collectively, 
“Work Product”). All IPR with respect to any and all Work 
Product shall exclusively be with or vest in WeWork.. To the extent 
that ownership of any Work Product and any related IPR does not 
automatically vest in WeWork, Vendor irrevocably agrees to assign, 
hereby assigns and shall perform any act requested by WeWork to 
successfully effectuate assignment to WeWork (of) all Work Product 
and IPR relating to Work Product. In addition, Vendor hereby 
provides WeWork with an irrevocable power of attorney to 
WeWork perform on behalf of Vendor any acts or formalities to 
effectuate the assignment of the IPR in all Work Product to 
WeWork. If and to the extent under applicable mandatory law IPR 
cannot be assigned, Vendor irrevocably agrees to grant, and hereby 
grants, to WeWork a perpetual, irrevocable, unlimited, assignable, 
sublicenseable and exclusive license to use and commercialize all 
Work Product and IPR in any way now known or in the future 
conceived; if and to the extent such promise and grant is not fully 
enforceable or effective under applicable law, Vendor irrevocably 
agrees to grant, and hereby grants WeWork the broadest rights 
possible under applicable law to put WeWork in a position as similar 
as possible to ownership contemplated in the first two sentences of 
this Section 12. Vendor will promptly disclose and provide all Work 
Product to WeWork. Vendor shall further assist WeWork, at 

WeWork heeft alle rechten, eigendom en belangen (waaronder 
begrepen maar niet beperkt tot octrooirechten, auteursrechten, 
rechten op handelsgeheimen, maskerwerkrechten, 
handelsmerkrechten en alle soortgelijke rechten en andere 
intellectuele eigendomsrechten wereldwijd, gezamenlijk genoemd 
“IE”) met betrekking tot alle uitvindingen (ongeacht of deze 
octrooieerbaar zijn), auteurswerken, aanduidingen, ontwerpen, 
knowhow, ideeën en informatie die geheel of gedeeltelijk door 
Verkoper tijdens de looptijd van deze Overeenkomst gedaan, 
bedacht of in de praktijk gebracht zijn en die voortvloeien uit de 
Diensten of enige Vertrouwelijke Informatie (zoals hierna 
gedefinieerd) (gezamenlijk genoemd, “Werkproduct”). Alle IE met 
betrekking tot Werkproducten zal exclusief toebehoren aan of 
berusten bij WeWork. Voor zover de eigendom van een 
Werkproduct en aanverwante IE niet automatisch bij WeWork 
berust, gaat Verkoper onherroepelijk akkoord met overdracht en 
draagt hierbij aan WeWork over en zal alle handelingen verrichten 
waar WeWork om verzoekt teneinde succesvol de overdracht te 
bewerkstelligen van alle Werkproducten en IE met betrekking tot 
Werkproducten. Daarnaast verschaft Verkoper hierbij aan WeWork 
een onherroepelijke volmacht om namens Verkoper alle 
handelingen of formaliteiten te verrichten om de overdracht van de 
IE in alle Werkproducten te bewerkstelliggen. Indien en voor zover 
IE op grond van toepasselijk dwingend recht niet overgedragen kan 
worden, gaat Verkoper er onherroepelijk mee akkoord en verleent 
hij WeWork hierbij een eeuwigdurende, onherroepelijke, 
onbeperkte, overdraagbare, sublicentieerbare en exclusieve licentie 
voor het gebruik en de commercialisatie van alle Werkproducten en 
IE op elke manier die momenteel bekend is of in de toekomst 
bedacht wordt. Indien en voor zover die toezegging en verlening niet 
volledig afdwingbaar of uitvoerbaar is op grond van toepasselijk recht, 



WeWork’s expense, to further evidence, record and perfect such 
assignments, and to perfect, obtain, enforce, and defend any rights 
assigned. All materials, supplies, or equipment furnished or paid for 
by WeWork in connection with an Order shall remain WeWork’s 
property (title shall not transfer to Vendor), shall be maintained by 
Vendor in good condition, shall be used by Vendor only for 
WeWork, and shall be returned to WeWork or otherwise disposed 
of as directed by WeWork upon completion of such Order.  

gaat Verkoper er onherroepelijk mee akkoord en verleent hij 
WeWork hierbij de ruimste rechten die mogelijk zijn op grond van 
toepasselijk recht om WeWork een positie te verlenen die zo veel 
mogelijk gelijk is aan de in de eerste twee zinnen van dit artikel 12 
beoogde eigendom. Verkoper zal alle Werkproducten onmiddellijk 
aan WeWork bekendmaken en verstrekken. Voorts ondersteunt 
Verkoper WeWork, op kosten van WeWork, met de verdere 
onderbouwing, vastlegging en vervolmaking van dergelijke cessies en 
met de vervolmaking, verkrijging, afdwinging en verdediging van 
gecedeerde rechten. Alle materialen, leveringen of apparatuur die 
door WeWork verstrekt of betaald zijn in het kader van een Order 
blijven het bezit van WeWork (de eigendom hiervan wordt niet 
overgedragen aan Verkoper), worden door Verkoper in goede staat 
gehouden, worden door Verkoper uitsluitend voor WeWork 
gebruikt en worden aan WeWork geretourneerd of anderszins 
vervreemd op instructies van WeWork na voltooiing van die Order.  

13.  Confidential i ty  and Publici ty .  13.  Geheimhouding en publici tei t .  

Vendor, its employees, agents and representatives, shall consider as 
WeWork’s “Confidential  Information” all non-public or 
proprietary information provided by WeWork or its affiliates or 
members, all specifications or other documents prepared by Vendor 
in connection herewith, the fact that WeWork has contracted to 
purchase G&S from Vendor, the terms of this Agreement and all 
other non-public information relating to an Order. In addition, 
Confidential Information means any third party's proprietary or 
confidential information disclosed to Vendor in the course of 
providing G&S to WeWork. Confidential Information does not 
include any information which is now or becomes generally publicly 
known through no wrongful act or failure to act of Vendor. Without 
WeWork’s prior written consent, Vendor shall not (a) disclose or use 
Confidential Information for any purpose other than performing an 
Order, (b) announce, publicize or discuss with third parties the 
subject matter of this Agreement or an Order, (c) include WeWork’s 
name or trademarks in any marketing materials or (d) disclose that 
WeWork is Vendor’s customer. The foregoing provisions shall be 
subject to the terms of any other written agreement executed by the 
parties relating specifically to confidentiality, non-disclosure and/or 
publicity. Vendor will use the same amount of care to protect 
Confidential Information that it uses to protect its own information of 
like kind, but in any event not less than reasonable care. Vendor 
agrees not to copy, alter, or directly or indirectly disclose any 
Confidential Information. Vendor agrees (x) to limit its internal 
distribution of Confidential Information to Vendor Affiliates who 
have a need to know, and to take steps to ensure that the 
dissemination is so limited, including the execution by Vendor 
Affiliates of nondisclosure agreements with provisions substantially 
similar to those set forth in this Agreement and, upon WeWork’s 
written request, the execution of non-disclosure or intellectual 
property assignment or license agreements in a form that is 
reasonably satisfactory to WeWork, copies of any such writings to be 
provided to WeWork upon request, and (y) that Vendor shall be 
responsible for any breach by any such Vendor Affiliates of any such 
agreement. Vendor agrees not to design or manufacture any products 
incorporating Confidential Information without WeWork’s express 
written consent in each instance. All Confidential Information is and 
shall remain WeWork property. This Agreement does not grant, or 
otherwise give, Vendor any rights to any Confidential Information or 
any other WeWork intellectual property or proprietary materials. 
Vendor may receive access to information, property, and other 
tangible and intangible assets (“Member Property”) of individuals 
and entities occupying space in a WeWork facility (collectively, 

Verkoper, zijn werknemers, agenten en vertegenwoordigers 
beschouwen als “Vertrouweli jke Informatie” van WeWork alle 
niet-openbare of eigendomsrechtelijk beschermde informatie die 
door WeWork of haar gelieerde vennootschappen of leden wordt 
verstrekt, alle specificaties of andere documenten die door Verkoper 
opgesteld worden in verband daarmee, het feit dat WeWork een 
contract heeft gesloten om G&D van Verkoper te kopen, de 
voorwaarden van deze Overeenkomst en alle andere niet-openbare 
informatie met betrekking tot een Order. Daarnaast betekent 
Vertrouwelijke Informatie alle eigendomsrechtelijk beschermde of 
vertrouwelijke informatie van derden die aan Verkoper openbaar 
gemaakt wordt gedurende de verstrekking van G&D aan WeWork. 
Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die publiekelijk 
bekend is of wordt zonder dat hier een onrechtmatige daad of 
nalaten om te handelen zijdens Verkoper aan vooraf is gegaan. 
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WeWork zal 
Verkoper (a) de Vertrouwelijke Informatie niet bekendmaken of 
gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de Order, 
(b) het onderwerp van deze Overeenkomst of een Order niet 
aankondigen, publiceren of met derden bespreken, (c) de naam of 
handelsmerken van WeWork niet opnemen in marketingmaterialen 
of (d) niet bekendmaken dat WeWork een klant van Verkoper is. 
Voor bovenstaande bepalingen gelden de voorwaarden van elke 
andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen die specifiek 
betrekking heeft op vertrouwelijkheid, geheimhouding en/of 
publiciteit. Verkoper zal de Vertrouwelijke Informatie op dezelfde 
manier beschermen als waarop hij de eigen informatie van gelijke 
aard beschermt, maar in geen geval met minder dan redelijke zorg. 
Verkoper stemt ermee in om Vertrouwelijke Informatie niet te 
kopiëren, aan te passen of direct of indirect bekend te maken. 
Verkoper stemt ermee in (x) om zijn interne distributie van 
Vertrouwelijke Informatie aan Aan Verkoper Gelieerde 
Vennootschappen die daarover dienen te beschikken te beperken en 
om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verspreiding 
beperkt is, waaronder begrepen de ondertekening door Aan 
Verkoper Gelieerde Vennootschappen van 
geheimhoudingsovereenkomsten met daarin bepalingen die 
nagenoeg gelijk zijn aan de bepalingen van deze Overeenkomst en, 
op schriftelijk verzoek van WeWork, de ondertekening van 
geheimhoudingsovereenkomsten, cessieovereenkomsten van 
intellectuele eigendom of licentieovereenkomsten op een wijze die 
redelijkerwijs bevredigend is voor WeWork - en kopieën van 
dergelijke documenten dienen op verzoek aan WeWork verstrekt te 
worden - en (y) dat Verkoper verantwoordelijk is voor iedere 



“WeWork Members”), including, without limitation, sensitive and 
confidential information regarding such WeWork Members and 
their actual or potential employees, customers, and/or business 
partners. Vendor will not use, remove, copy, manipulate, access, 
damage, destroy, disclose or otherwise engage with any Member 
Property except solely to the extent necessary for Vendor to deliver 
the G&S in accordance with this Agreement. Vendor will not (i) copy 
or share with any third party any access credentials received from 
WeWork, whether physical (e.g. key cards), electronic (e.g. access 
codes), or other or (ii) otherwise cause or allow any third parties 
without proper permission from WeWork, or the applicable 
WeWork Member, to access a WeWork facility and/or any Member 
Property. If the Services require Vendor to remove and/or transport 
any property, including Member Property, away from a WeWork 
facility, Vendor will take all necessary measures to protect and secure 
such property from unauthorized access, damage or destruction at all 
times while such property is not in a WeWork facility, including, 
without limitation, by ensuring that such property is not left 
unattended or unsecured at any point. Vendor agrees to require any 
permitted delegatee or subcontractor to be bound in writing by the 
confidentiality provisions of this Agreement, and, upon WeWork’s 
written request, to enter into a non-disclosure or intellectual property 
assignment or license agreement in a form that is reasonably 
satisfactory to WeWork (it being understood that, prior to any such 
delegation or subcontracting, any such delegatee or subcontractor 
shall be informed of the confidential nature of the Confidential 
Information and shall agree, in writing, to be bound by the terms of 
nondisclosure agreements with provisions substantially similar to 
those set forth in this Agreement, copies of which writings shall be 
provided to WeWork upon request, and Vendor shall be 
responsible for any breach by any such delegatee or subcontractor of 
such agreement). Vendor shall take all appropriate legal, 
organizational and technical measures to protect against unlawful and 
unauthorized processing of Confidential Information. Vendor shall 
maintain reasonable operating standards and security procedures, 
and shall use its best efforts to secure Confidential Information 
through the use of appropriate physical and logical security measures, 
including, but not limited to, appropriate network security and 
encryption technologies, and the use of reasonable user identification 
or password control requirements, including multiple-factor 
authentication, strong passwords, session time-outs, and other 
security procedures as may be issued from time to time by WeWork 
or otherwise required by applicable law or relevant industry 
standards. If requested by WeWork at any time during the term of 
this Agreement, Vendor shall provide WeWork with a copy of 
Vendor’s then-current information security policy. Vendor shall 
promptly notify WeWork in the event that Vendor learns or has 
reason to believe that any person or entity has breached or attempted 
to breach Vendor’s security measures, or gained unauthorized access 
to Confidential Information (“Information Securi ty Breach”). 
Upon any such discovery, Vendor shall (a) investigate, remediate and 
mitigate the effects of the Information Security Breach, and (b) 
provide WeWork with assurances reasonably satisfactory to 
WeWork that such Information Security Breach will not recur. If 
WeWork determines that notices (whether in WeWork’s or 
Vendor’s name) or other remedial measures (including notice, credit 
monitoring services, fraud insurance and the establishment of a call 
center to respond to customer inquiries) are warranted following an 
Information Security Breach, Vendor will, at WeWork’s request and 
at Vendor’s cost and expense, undertake the aforementioned 
remedial actions.  

schending van een dergelijke overeenkomst door een van die Aan 
Verkoper Gelieerde Vennootschappen. Verkoper stemt ermee in 
geen producten te ontwerpen of te produceren die Vertrouwelijke 
Informatie bevatten zonder dat hier de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van WeWork voor is verkregen. Alle Vertrouwelijke 
Informatie is en blijft eigendom van WeWork. Deze Overeenkomst 
verleent of verstrekt Verkoper anderszins geen rechten ten aanzien 
van Vertrouwelijke Informatie of andere intellectuele eigendom of 
eigendomsrechtelijk beschermde materialen van WeWork. 
Verkoper kan toegang krijgen tot informatie, eigendom en andere 
materiële en immateriële activa (“Eigendommen van Leden”) 
van individuele personen en entiteiten die een ruimte gebruiken in 
een faciliteit van WeWork (gezamenlijk genoemd, “Leden van 
WeWork”), waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevoelige en 
vertrouwelijke informatie met betrekking tot die Leden van 
WeWork en hun huidige of potentiële werknemers, klanten en/of 
zakenpartners. Verkoper zal de Eigendommen van Leden niet 
gebruiken, verwijderen, kopiëren, manipuleren, beschadigen, 
vernietigen, bekendmaken, daar toegang tot verkrijgen of zich daar 
anderszins mee bezig houden, behalve voor zover dit nodig is voor 
Verkoper om de G&D in overeenstemming met deze Overeenkomst 
te leveren. Verkoper (i) zal geen van WeWork ontvangen 
toegangsgegevens kopiëren of met derden delen, hetzij fysiek (bijv. 
key cards), elektronisch (bijv. toegangscodes) of anders of (ii) zal 
derden geen toegang verlenen of toestaan tot een faciliteit van 
WeWork en/of Eigendommen van Leden zonder de toestemming 
van WeWork of het desbetreffende Lid van WeWork. Indien voor 
de Diensten vereist is dat Verkoper eigendommen verwijdert en/of 
vervoert, waaronder begrepen Eigendommen van Leden, van(af) een 
faciliteit van WeWork, dan neemt Verkoper alle noodzakelijke 
maatregelen om die eigendommen te allen tijde te beschermen en te 
beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, beschadiging of vernietiging 
zolang die eigendommen zich niet in een faciliteit van WeWork 
bevinden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ervoor zorgen 
dat die eigendommen op geen enkel moment onbeheerd of 
onbeveiligd zijn. Verkoper stemt ermee in dat hij van elke toegestane 
gedelegeerde of onderaannemer zal eisen dat deze schriftelijk 
gebonden is aan de geheimhoudingsbepalingen van deze 
Overeenkomst en, op schriftelijk verzoek van WeWork, dat deze 
een geheimhoudingsovereenkomst, cessieovereenkomst van 
intellectuele eigendom of licentieovereenkomst aangaat op een wijze 
die redelijkerwijs bevredigend is voor WeWork (met dien verstande 
dat, voorafgaand aan een dergelijke delegatie of onderaanneming, die 
gedelegeerde of onderaannemer op de hoogte wordt gesteld van het 
vertrouwelijke karakter van de Vertrouwelijke Informatie en er 
schriftelijk mee instemt om gebonden te zijn aan de voorwaarden van 
geheimhoudingsovereenkomsten met bepalingen die nagenoeg gelijk 
zijn aan de bepalingen van deze Overeenkomst - kopieën van 
dergelijke documenten dienen op verzoek aan WeWork verstrekt te 
worden - en Verkoper verantwoordelijk is voor een eventuele 
schending door een dergelijke gedelegeerde of onderaannemer van 
die overeenkomst). Verkoper neemt alle passende juridische, 
organisatorische en technische maatregelen om de Vertrouwelijke 
Informatie te beschermen tegen onwettige en ongeoorloofde 
verwerking. Verkoper hanteert redelijke bedrijfsnormen en 
beveiligingsprocedures en levert een inspanningsverplichting om 
Vertrouwelijke Informatie te beveiligen door middel van het gebruik 
van passende fysieke en logische beveiligingsmaatregelen, waaronder 
begrepen maar niet beperkt tot passende netwerkbeveiliging en 
encryptietechnologieën en het gebruik van redelijke 
gebruikersidentificatie of wachtwoordcontrolevereisten, waaronder 
begrepen meervoudige authenticatie, sterke wachtwoorden, sessie 



time-outs en andere beveiligingsprocedures die van tijd tot tijd door 
WeWork gepubliceerd kunnen worden of die anderszins vereist zijn 
op grond van toepasselijk recht of relevante branchenormen. Indien 
hier door WeWork gedurende de looptijd van deze Overeenkomst 
om verzocht wordt, verstrekt Verkoper aan WeWork een exemplaar 
van het vigerende informatiebeveiligingsbeleid van Verkoper. 
Verkoper stelt WeWork onmiddellijk op de hoogte indien Verkoper 
verneemt of reden heeft om aan te nemen dat een persoon of entiteit 
de beveiligingsmaatregelen van Verkoper heeft doorbroken of 
getracht heeft te doorbreken of ongeoorloofde toegang heeft 
verkregen tot Vertrouwelijke Informatie (“Schending van de 
Informatiebevei l ig ing”). Bij een dergelijke ontdekking zal 
Verkoper (a) de gevolgen van de Schending van de 
Informatiebeveiliging onderzoeken, verhelpen en tot een minimum 
beperken en (b) WeWork redelijkerwijs bevredigende garanties 
geven dat een dergelijke Schending van de Informatiebeveiliging niet 
nogmaals zal plaatsvinden. Indien WeWork bepaalt dat 
kennisgevingen (uit naam van WeWork of Verkoper) of andere 
herstelmaatregelen (waaronder begrepen opzegging, 
kredietbewakingsdiensten, fraudeverzekering en het opzetten van een 
callcenter om vragen van klanten te beantwoorden) gerechtvaardigd 
zijn als gevolg van een Schending van de Informatiebeveiliging, zal 
Verkoper, op verzoek van WeWork en op kosten van Verkoper, de 
hiervoor genoemde herstelmaatregelen nemen.  

14.  Term; Termination. 14.  Loopti jd;  Beëindiging.  

This Agreement shall commence on the latest date below the 
signatures hereto and shall continue until terminated as set forth 
herein. WeWork may terminate this Agreement and any Order with 
immediate effect upon written notice to Vendor if Vendor fails to 
perform or otherwise breaches this Agreement, files a petition in 
bankruptcy, becomes insolvent, or dissolves or fails to provide 
WeWork, upon request, with reasonable assurances of future 
performance. WeWork may, at its election, either permanently or 
temporarily stop performance of the Services or the delivery of 
Goods by Vendor under this Agreement or any Order and/or 
terminate this Agreement and/or any Order for convenience upon 10 
days written notice to the Vendor. Vendor shall cease to perform 
Services and/or provide Goods under an Order (a) immediately 
upon receipt of a cancellation notice from WeWork or (b) on the 
date of termination specified in such notice. Vendor may terminate 
this Agreement upon written notice to WeWork if WeWork fails to 
pay Vendor within 60 days after Vendor notifies WeWork in writing 
that payment is past due. If WeWork terminates this Agreement, it 
may also, at its sole discretion, choose to terminate all or any portion 
of outstanding Orders or permit Vendor to continue performance 
under any such outstanding Orders, at WeWork’s discretion. Upon 
the expiration or termination of this Agreement or an Order for any 
reason: (i) WeWork shall pay Vendor for the portion of the Services 
satisfactorily performed and those conforming Goods delivered to 
WeWork through the date of termination, unless termination was 
due to Vendor’s breach, less appropriate offsets, including any 
additional costs to be incurred by WeWork in completing the 
Services; (ii) each party will be released from all obligations to the 
other arising after the date of expiration or termination, except for 
those which by their terms survive such termination or expiration; 
and (iii) Vendor will promptly deliver to WeWork all Confidential 
Information and/or Work Product in its possession and at its 
expense.  

Deze Overeenkomst vangt aan op de laatste datum vermeld onder de 
handtekeningen op deze Overeenkomst en duurt voort totdat deze 
op de hierin vermelde wijze wordt beëindigd. WeWork kan deze 
Overeenkomst en enige Order op elk moment beëindigen door 
middel van schriftelijke kennisgeving aan Verkoper indien Verkoper 
er niet in slaagt om deze Overeenkomst uit te voeren of anderszins 
deze Overeenkomst schendt, een faillissementsaanvraag indient, 
failliet gaat, ontbonden wordt of WeWork, op verzoek, geen 
redelijke garanties verstrekt omtrent de toekomstige uitvoering. 
WeWork kan, naar eigen keuze, de uitvoering van de Diensten of de 
levering van Goederen door Verkoper op grond van deze 
Overeenkomst of een Order tijdelijk of definitief stopzetten en/of 
deze Overeenkomst en/of een Order zonder reden beëindigen door 
middel van een schriftelijke opzegging aan Verkoper met 
inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen. Verkoper zal de 
uitvoering van de Diensten en/of de levering van de Goederen op 
grond van een Order staken (a) onmiddellijk na ontvangst van een 
annuleringsbericht van WeWork of (b) op de in die kennisgeving 
vermelde einddatum. Verkoper kan deze Overeenkomst beëindigen 
door middel van een schriftelijke opzegging aan WeWork indien 
WeWork geen betaling verricht aan Verkoper binnen 60 dagen 
nadat Verkoper WeWork er schriftelijk van op de hoogte stelt dat de 
betalingstermijn verstreken is. Indien WeWork deze Overeenkomst 
beëindigt, kan zij tevens, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om 
het geheel of een deel van de openstaande Orders te beëindigen of 
Verkoper toestaan om de uitvoering van die openstaande Orders 
voort te zetten, naar goeddunken van WeWork. Bij afloop of 
beëindiging van deze Overeenkomst of een Order, ongeacht de 
reden: (i) betaalt WeWork Verkoper voor het deel van de Diensten 
dat naar tevredenheid uitgevoerd is en het deel van de conforme 
Goederen dat aan WeWork geleverd is tot en met de datum van 
beëindiging, tenzij de beëindiging het gevolg is van een schending 
zijdens Verkoper, minus de gepaste verrekeningen, waaronder 
begrepen bijkomende kosten die door WeWork gemaakt worden bij 
de voltooiing van de Diensten; (ii) wordt elke partij ontheven van alle 
verplichtingen jegens de andere partij die voortvloeien na de datum 



van afloop of beëindiging; en (iii) levert Verkoper onmiddellijk aan 
WeWork op eigen kosten alle Vertrouwelijke Informatie en/of 
Werkproducten die in zijn bezit zijn.  

15.  Limitat ion on Liabil i ty ;  Statute Of Limitat ions.  15.  Aansprakeli jkheidsbeperking;  Verjaring.  

WeWork shal l  not be l iable to any party for antic ipated 
profi ts ,  special ,  indirect ,  punit ive,  incidental  or 
consequential  damages,  or penalt ies of any kind 
( including but not l imited to lost  profi ts ,  lost  data and 
lost  opportunit ies) .  WeWork’s l iabi l i ty  on any claim 
aris ing out of ,  in connection with,  or result ing from this 
Agreement or any Order and from performance or 
breach hereof or thereof shal l  in no case exceed the 
price al locable to the G&S giving r ise to the claim. 
Nothing in this  Agreement shal l  l imit 's  WeWork's  
l iabi l i ty  in the event this  l iabi l i ty  is  due to or arises from 
the gross negl igence or wil l ful  misconduct of WeWork's  
executive management.  Vendor must commence any 
act ion against  WeWork aris ing from this Agreement or 
any Order within one year from the date the cause of 
act ion accrues.  

WeWork is  niet  aansprakeli jk jegens een part i j  voor 
verwachte winst ,  bi jzondere schade, indirecte schade, 
bi jkomende schade, gevolgschade, als  s traf  opgelegde 
schade of boetes van welke aard dan ook ( inclusief  maar 
niet  beperkt tot  gederfde winst ,  verloren data en gemiste 
mogeli jkheden).  De aansprakeli jkheid van WeWork voor 
een vordering die voortvloeit  ui t ,  verband houdt met of 
het gevolg is  van deze Overeenkomst of een Order en de 
uitvoering of schending daarvan gaat  in geen geval  de 
pri js  van de G&D waarop de vordering betrekking heeft  
te boven. Niets in deze Overeenkomst zal  de 
aansprakeli jkheid van WeWork beperken in geval  deze 
aansprakeli jkheid het gevolg is  van de opzet of bewuste 
roekeloosheid van de tot  de leidinggevenden behorende 
ondergeschikten van WeWork. Verkoper dient een 
rechtsvordering op WeWork die voortvloeit  ui t  deze 
Overeenkomst of een Order in te stel len binnen een jaar 
na de datum waarop de reden voor deze rechtsvordering 
zich heeft  voorgedaan. 

16.  Governing Law; Attorneys’  Fees.  16.  Toepassel i jk recht;  Advocaatkosten. 

This Agreement, any Order and the rights and obligations of the 
parties will be governed by and construed and enforced in 
accordance with the laws of the Netherlands, without regard to 
conflicts of law principles. The UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods shall not apply. In any action to enforce 
this Agreement, the prevailing party shall be entitled to recover all 
court costs and expenses and reasonable attorneys’ fees, in addition 
to any other relief to which it may be entitled. 

Op deze Overeenkomst, een Order en de rechten en verplichtingen 
van partijen zijn van toepassing het recht van Nederland, zonder 
inachtneming van de beginselen van het conflictenrecht. Het VN 
Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende 
zaken zal niet van toepassing zijn. In geval van een rechtszaak om 
deze Overeenkomst af te dwingen, heeft de winnende partij recht op 
vergoeding van al zijn/haar gerechtelijke kosten, onkosten en 
redelijke advocaatkosten naast de eventuele andere voorzieningen 
waarop zij recht heeft.  

17.  Dispute Resolution. 17.  Geschil lenbeslechting.  

a.  Any dispute arising out of or in connection with this Agreement 
(“Dispute”), except as provided in Subsection (b), shall be finally 
resolved by in accordance with the rules of the Netherlands 
Arbitration Institute (Nederlands Arbitrage Instituut). Arbitration will 
take place in Amsterdam, the Netherlands. The case will be 
submitted to three arbitrators, the arbitrators shall apply Dutch law 
and the arbitration proceedings will be conducted in English. Each 
party shall select one arbitrator and the two arbitrators so selected 
shall select the third arbitrator. The arbitrators shall be 
knowledgeable in the chosen law and the relevant area of WeWork’s 
business at issue in the Dispute. At either party’s request, the 
arbitrators shall give a written opinion stating the factual basis and 
legal reasoning for their decision. The arbitrators shall have the 
authority to determine issues of arbitrability and to award 
compensatory damages, but shall not award punitive or exemplary 
damages. The parties, their representatives and any other participants 
shall hold the existence, content, and result of arbitration in 
confidence, and all such information shall constitute Confidential 
Information.  

b.  Without prejudice to Section 18, either party may, at its sole 
discretion, seek preliminary judicial relief in any court of competent 
jurisdiction (including, but not limited to, preliminary injunctive 
relief).The provisions of this Section 17 may be enforced by any 

a. Een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze 
Overeenkomst (“Geschil”), behoudens het bepaalde in lid (b), 
wordt definitief beslecht  door arbitrage in overeenstemming met de 
regels van het Nederlands Arbitrage Instituut. Arbitrage vindt plaats 
in Amsterdam, Nederland. De zaak zal worden voorgelegd aan drie 
arbiters, de arbiters zullen Nederlands recht toepassen en de taal van 
de procedure is Engels. Elke partij zal één arbiter en kiezen de twee 
aldus gekozen arbiters tezamen de derde arbiter. De arbiters zijn 
goed op de hoogte van de gekozen wetgeving en de branche van 
WeWork waar het Geschil betrekking op heeft. Op verzoek van 
eender welke der partijen verstrekken de arbiters een schriftelijk 
oordeel omtrent de feitelijke grondslag en juridische redenering voor 
hun besluit. De arbiters hebben de bevoegdheid om te oordelen over 
arbitragekwesties en om compenserende schadevergoeding toe te 
kennen, maar kennen geen als straf opgelegde schade of morele 
schade toe. De partijen, hun vertegenwoordigers en andere 
deelnemers houden het bestaan, de inhoud en het resultaat van de 
arbitrage geheim, en dergelijke informatie vormt Vertrouwelijke 
Informatie. 

b. Zonder af te doen aan de bepalingen van artikel 18, kan elke 
partij, naar eigen goeddunken, een kortgedingprocedure opstarten bij 
een bevoegde rechtbank (waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
een voorlopige voorziening (al dan niet in de vorm van een 



court of competent jurisdiction. 

c.  If it is necessary for either party to retain the services of an 
attorney or attorneys to enforce the terms of this Agreement or to file 
an action to enforce any of the terms, conditions or rights contained 
herein, or to defend any action, then the prevailing party in any such 
action will be entitled to recover from the other party its reasonable 
fees for attorneys and expert witnesses, plus such court costs and 
expenses as may be fixed by any arbitration panel or court of 
competent jurisdiction. 

dwangmaatregel)).De bepalingen van dit artikel 17 kunnen ten 
uitvoer worden gelegd door een bevoegde rechtbank. 

c. Indien het nodig is dat een partij een advocaat of advocaten 
inschakelt om de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen 
of om een rechtsvordering in te dienen om de hierin opgenomen 
voorwaarden, bepalingen of rechten af te dwingen of om verweer te 
voeren tegen een vordering, dan heeft de winnende partij in een 
dergelijke zaak het recht op verhaal op de tegenpartij van haar 
redelijke advocaatkosten en kosten van getuigen-deskundigen, 
vermeerderd met de gerechtelijke kosten en onkosten die door een 
arbitragecomissie of bevoegde rechtbank worden vastgesteld. 

18.  Remedies.  18.  Rechtsmiddelen. 

If Vendor breaches this Agreement or an Order, WeWork shall 
have all remedies available by law and at equity. For the purchase of 
Goods, Vendor’s sole remedy in the event of breach of an Order by 
WeWork shall be the right to recover damages in the amount equal 
to the difference between market price at the time of breach and the 
purchase price specified in such Order. No alternate method of 
measuring damages shall apply to such transaction. Vendor shall have 
no right to resell Goods for WeWork’s account in the event of 
wrongful rejection, revocation of acceptance, failure to make 
payment or repudiation by WeWork, and any resale so made shall 
be for the account of Vendor. Vendor understands and agrees that 
(a) the G&S are critical to WeWork’s operations, (b) under no 
circumstances will Vendor seek to cancel or otherwise limit or 
terminate WeWork’s right to use the G&S or access any warranty 
services and (c) its sole and exclusive remedy for any breach of this 
Agreement by WeWork is limited to money damages. In the case of 
any breach hereof by WeWork, Vendor hereby waives its right to 
seek any injunctive relief - in court or arbitration - that would 
interrupt or limit WeWork’s access to any G&S. 

Indien Verkoper deze Overeenkomst of een Order schendt, staan 
WeWork alle rechtsmiddelen op grond van de wet en naar 
billijkheid ter beschikking. Bij de aankoop van Goederen is het enige 
rechtsmiddel dat Verkoper ter beschikking staat bij een schending 
van de Order door WeWork het recht op schadevergoeding voor 
een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de marktwaarde ten 
tijde van de schending en de koopsom die in de Order vermeld staat. 
Voor een dergelijke transactie geldt geen alternatieve meetmethode 
voor schadevergoeding. Verkoper heeft het recht om Goederen door 
te verkopen op kosten van WeWork bij onterechte afwijzing, 
intrekking van de aanvaarding, betalingsverzuim of verwerping door 
WeWork en een op deze wijze gedane wederverkoop komt ten 
goede aan Verkoper. Verkoper begrijpt en stemt ermee in dat (a) de 
G&D essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van WeWork, (b) 
Verkoper in geen geval het recht van WeWork om de G&D te 
gebruiken of de toegang tot garantiediensten kan annuleren of 
anderszins beperken of beëindigen en (c) zijn enige en exclusieve 
rechtsmiddel bij een schending van deze Overeenkomst door 
WeWork beperkt is tot een geldelijke schadevergoeding. In geval 
van een schending van deze Overeenkomst door WeWork doet 
Verkoper hierbij afstand van zijn recht om te verzoeken om - voor de 
rechtbank of in arbitrage - een voorlopige voorziening die de toegang 
van WeWork tot de G&D kan onderbreken of beperken. 

19.  Vendor’s Risk.  19.  Risico van Verkoper.  

Vendor agrees that it, its employees and its subcontractors, are 
performing Services as independent contractors and not as 
WeWork’s employees, regardless of where they perform Services, 
and shall have no express or implied authority to bind WeWork by 
contract or otherwise. Vendor shall be fully responsible for its 
employees, agents, officers, contractors and subcontractors, including 
without limitation all compensation and taxes related thereto. Vendor 
shall carry on its work at its own risk until the same is fully completed 
and accepted, and shall, in case of any accident, destruction or injury 
to any Goods or materials before final completion and acceptance, 
repair and replace the Goods or materials so injured, damaged and 
destroyed, at Vendor’s expense and to WeWork’s satisfaction. 
Vendor and Vendor Affiliates shall observe the working rules of all 
WeWork premises when on such premises. When materials or 
equipment are furnished by others for Vendor’s use, Vendor shall 
receive, unload, store, handle, and be responsible therefore as 
though such materials or equipment were being furnished by Vendor 
hereunder. To the extent Vendor is performing hereunder at 
WeWork’s premises, Vendor and its subcontractors shall take all 
safety precautions necessary for the prevention of accidents. 
WeWork shall not be responsible nor be held liable for any damage 
to person or property arising from the use, misuse or failure of any 
rigging, blocking, scaffolding or other equipment used by Vendor or 

Verkoper stemt ermee in dat hij, zijn werknemers en 
onderaannemers de Diensten uitvoeren als onafhankelijke 
aannemers en niet als werknemers van WeWork, ongeacht de 
locatie waar zij de Diensten uitvoeren, en dat zij geen uitdrukkelijke 
of impliciete bevoegdheid hebben om WeWork contractueel of 
anderszins te binden. Verkoper is volledig verantwoordelijk voor zijn 
werknemers, agenten, functionarissen, aannemers en 
onderaannemers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle 
vergoedingen en belastingen in dat opzicht. Verkoper voert zijn 
werkzaamheden voor eigen risico uit totdat deze volledig voltooid en 
aanvaard zijn en in geval van een ongeval, vernieling of schade aan 
Goederen of materialen voorafgaand aan de uiteindelijke voltooiing 
en aanvaarding dient Verkoper de beschadigde of vernielde 
Goederen en materialen op eigen kosten te herstellen en te 
vervangen naar tevredenheid van WeWork. Verkoper en Aan 
Verkoper Gelieerde Vennootschappen houden zich aan de 
werkregels van alle terreinen van WeWork wanneer zij zich op 
dergelijke terreinen bevinden. Indien materialen of apparatuur door 
anderen verstrekt worden voor gebruik door Verkoper, zal Verkoper 
deze in ontvangst nemen, lossen, opslaan, behandelen en daar de 
verantwoordelijkheid voor nemen als waren die materialen en 
apparatuur door Verkoper op grond van deze Overeenkomst 
geleverd. Voor zover Verkoper de werkzaamheden op grond van 



any of its subcontractors, notwithstanding WeWork’s ownership, 
provision or loan of such equipment to Vendor or to any of its 
subcontractors. 

deze Overeenkomst uitvoert op het terrein van WeWork nemen 
Verkoper en zijn onderaannemers alle veiligheidsmaatregelen die 
nodig zijn om ongevallen te voorkomen. WeWork is niet 
verantwoordelijk en wordt niet aansprakelijk gehouden voor letsel 
van personen of beschadiging van eigendommen als gevolg van het 
gebruik, verkeerde gebruik of het niet werken van takelmateriaal, 
blokkeermateriaal, steigermateriaal en andere door Verkoper of zijn 
onderaannemer(s) gebruikte materialen, onverminderd de eigendom, 
verschaffing of uitleen door WeWork van dergelijke materalen aan 
Verkoper of zijn onderaannemer(s). 

20.  Force Majeure. 20.  Overmacht.  

Neither party will be liable for any failure to perform, including 
failure to accept performance of Services or take delivery of the 
Goods as provided, that is caused by circumstances beyond its 
reasonable control, without such party’s fault, and which by its nature 
could not have been foreseen by such party or, if it could have been 
foreseen, was unavoidable, including, but not limited to, acts of God, 
acts of war, government action or accident, provided that (a) the party 
experiencing the force majeure event promptly notifies the other 
party and uses reasonable efforts to correct its failure to perform and 
(b) WeWork shall be entitled to terminate this Agreement if Vendor 
experiences a force majeure event lasting longer than 15 days. 

Geen der partijen is aansprakelijk voor een niet-nakoming, 
waaronder begrepen verzuim om de uitgevoerde Diensten te 
aanvaarden of de geleverde Goederen in ontvangst te nemen, als 
gevolg van omstandigheden die buiten haar redelijke invloedssfeer 
liggen, buiten de schuld van die partij, en die naar hun aard niet 
voorzien hadden kunnen worden door die partij of, indien deze wel 
voorzien hadden kunnen worden, onvermijdbaar waren, waaronder 
begrepen maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlogsdaden, 
overheidsmaatregelen of ongevallen, met dien verstande dat (a) de 
partij die zich in de overmachtsituatie bevindt de andere partij 
hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt en alle redelijke 
inspanningen betracht om haar niet-nakoming te herstellen en (b) 
WeWork het recht heeft om deze Overeenkomst te beëindigen 
indien Verkoper zich in een overmachtsituatie bevindt die langer dan 
15 dagen duurt. 

21.  Confl icts .  21.  Belangenverstrengeling.  

Vendor warrants and represents that it is not owned, controlled or 
actively influenced by any employee, officer, director, consultant or 
service provider of WeWork or their immediate families. Vendor 
does not employ any person who is an employee, officer, director, 
consultant or service provider of WeWork or a member of their 
immediate families. Vendor will refrain from offering gifts, 
entertainment, favors or services to employees of WeWork. 

Verkoper verklaart en garandeert dat hij geen eigendom is van, onder 
zeggenschap staat van of actief beïnvloed wordt door een werknemer, 
functionaris, directeur, adviseur of dienstverlener van WeWork of 
hun directe familie. Verkoper heeft geen mensen in dienst die een 
werknemer, functionaris, directeur, adviseur of dienstverlener van 
WeWork zijn of van een lid van hun directe familie. Verkoper 
onthoudt zich van het aanbieden van giften, vermaak, gunsten of 
diensten aan werknemers van WeWork. 

22.  General  Condit ions.  22.  Algemene voorwaarden. 

Vendor may not assign, delegate or subcontract (including by change 
of control or operation of law) this Agreement, any Order or any 
rights or obligations thereunder without the express prior written 
consent of WeWork, and any purported assignment or delegation in 
violation of this provision shall be null and void, and this provision 
shall have property law effect ("goederenrechtelijk effect"). No 
assignment or delegation shall relieve Vendor of any of its obligations 
hereunder, and WeWork’s approval of any delegatee or 
subcontractor shall not relieve Vendor of its obligations under this 
Agreement, and Vendor shall remain fully responsible for the 
performance of each such delegatee and subcontractor and their 
employees and for their compliance with all of the terms and 
conditions of this Agreement as if they were Vendor’s own 
employees. Nothing contained in this Agreement shall create any 
contractual relationship between WeWork and any Vendor 
delegatee, subcontractor or supplier. WeWork may at any time 
assign or transfer this Agreement and any or all of its rights or 
obligations under this Agreement without Vendor’s prior written 
consent to any affiliate or to any person acquiring all or substantially 
all of WeWork’s assets, and Vendor hereby agrees in advance to 
cooperate with any such assignment or transfer. This Agreement and 
any Order shall inure to the benefit of and be binding upon the 

Verkoper mag deze Overeenkomst, een Order, of zijn rechten of 
verplichtingen daaronder niet overdragen, delegeren of hier een 
onderaannemingscontract voor sluiten (waaronder begrepen door 
middel van een zeggenschapswijziging of van rechtswege) zonder de 
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WeWork, 
en een beoogde overdracht of delegatie die in strijd is met deze 
bepaling is nietig (en deze bepaling zal goederenrechtelijk effect 
hebben). Een overdracht of delegatie ontslaat Verkoper niet van zijn 
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en de goedkeuring 
door WeWork van een gedelegeerde of onderaannemer ontslaat 
Verkoper niet van zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
Overeenkomst en Verkoper blijft volledig verantwoordelijk voor de 
uitvoering door elke gedelegeerde en onderaannemer en hun 
werknemers en voor hun naleving van alle voorwaarden van deze 
Overeenkomst als waren zij de werknemers van Verkoper zelf. Geen 
enkele in deze Overeenkomst opgenomen bepaling leidt tot een 
contractuele relatie tussen WeWork en een gedelegeerde, 
onderaannemer of leverancier van Verkoper. Zonder dat hier de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper voor nodig is, 
kan WeWork te allen tijde alle deze Overeenkomst en  zijn rechten 
of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk cederen of overdragen aan een gelieerde vennootschap 



parties hereto and to their respective successors and legal 
representatives. No provisions of this Agreement or any Order may 
be waived by any party except in writing. The parties hereto agree 
that the waiver by any party of a breach of any provision of this 
Agreement or any Order shall not operate or be construed as a 
waiver of any subsequent breach of that provision or of any other 
provision or condition of this Agreement or any Order. If any 
provision or application of this Agreement shall be held invalid or 
unenforceable, the remaining provisions and applications of this 
Agreement shall not be affected, but rather shall remain valid and 
enforceable. Those obligations or responsibilities contained in this 
Agreement that are continuing in nature shall survive the expiration 
or termination of this Agreement. This Agreement, together with any 
Order (and any confidentiality agreement referenced in Section 13), 
constitutes the complete, final, and exclusive statement of the terms 
of the agreement between the parties relating to the subject matter of 
this Agreement, any confidentiality agreement referenced in Section 
13, and any Goods and/or Services described in the applicable Order 
and supersedes any and all other prior and contemporaneous 
negotiations and understandings between them relating to the subject 
matter of this Agreement, any confidentiality agreement referenced in 
Section 13, and the Goods and/or Services described in such Order, 
and shall not be modified or interpreted by reference to any prior 
course of dealing, usage of trade or course of performance. This 
Agreement, including any Order and any confidentiality agreement 
referenced in Section 13, shall prevail over any of Vendor’s general 
terms and conditions of sale and any general terms and conditions of 
Vendor shall not apply (regardless of whether or when Vendor has 
submitted its sales confirmation or such general terms and 
conditions), expressly limits Seller's acceptance to the terms of this 
Agreement, and may not be varied, modified, altered, or amended 
except in writing signed by the parties. The terms and conditions of 
this Agreement shall prevail over any conflicting terms and 
conditions of any acknowledgment or other document submitted by 
Vendor, except that this Agreement will not supersede any written 
agreement, including, without limitation, any Order, that is signed by 
both parties and covers the same subject matter as this Agreement 
and its related Orders. Any additional or different terms in Vendor’s 
documentation are hereby deemed to be material alterations and 
notice of objection to and rejection of such terms if hereby given. 
The WeWork Data Protection Standards, as set out in Schedule I to 
this Agreement, shall apply and form  an integral part of this 
Agreement. 

of een persoon die alle of bijna alle activa van WeWork verwerft, en 
Verkoper verleent hierbij bij voorbaat zijn medewerking aan een 
dergelijke overdracht of cessie. Deze Overeenkomst en een 
eventuele Order komen ten goede aan en zijn bindend voor de 
contractspartijen en hun respectievelijke opvolgers en wettelijke 
vertegenwoordigers. Van bepalingen van deze Overeenkomst of een 
Order kan uitsluitend schriftelijk door een partij afstand gedaan 
worden. De contractspartijen stemmen ermee in dat een 
afstandsverklaring van een partij ten aanzien van een overtreding van 
een bepaling van deze Overeenkomst of een Order niet geldt of kan 
worden opgevat als een afstandsverklaring van een daaropvolgende 
overtreding van die bepaling of van een andere bepaling of 
voorwaarde van deze Overeenkomst of een Order. Indien enige 
bepaling of toepassing van deze Overeenkomst ongeldig of niet-
afdwingbaar geacht wordt, heeft dit geen invloed op de overige 
bepalingen en toepassingen van deze Overeenkomst en blijven deze 
geldig en afdwingbaar. De in deze Overeenkomst opgenomen 
verplichtingen of verantwoordelijkheden die van permanente aard 
zijn, blijven voortduren na afloop of beëindiging van deze 
Overeenkomst. Deze Overeenkomst, tezamen met enige Order (en 
een eventuele geheimhoudingsovereenkomst waar in artikel 13 naar 
verwezen wordt), vormt de volledige, definitieve en exclusieve 
verklaring van de voorwaarden van de overeenkomst tussen partijen 
ten aanzien van het onderwerp van deze Overeenkomst, een 
eventuele geheimhoudingsovereenkomst waar in artikel 13 naar 
verwezen wordt, en alle Goederen en/of Diensten die in de van 
toepassing zijnde Order omschreven worden en vervangt alle andere 
voorafgaande en gelijktijdige onderhandelingen en afspraken tussen 
hen aangaande het onderwerp van deze Overeenkomst, een 
eventuele geheimhoudingsovereenkomst waar in artikel 13 naar 
verwezen wordt, en de Goederen en/of Diensten die in die Order 
omschreven worden en wordt niet aangepast of uitgelegd onder 
verwijzing naar eerdere transacties, handelsgebruik of uitvoering. 
Deze Overeenkomst, waaronder begrepen enige eventuele Order en 
geheimhoudingsovereenkomst waar in artikel 13 naar verwezen 
wordt, prevaleert boven eventuele algemene verkoopvoorwaarden 
van Verkoper en enige algemene voorwaarden van Verkoper zullen 
niet van toepassing zijn (ongeacht of en wanneer Verkoper zijn 
verkoopbevestiging of die algemene voorwaarden heeft overlegd), 
beperkt de aanvaarding door Verkoper uitdrukkelijk tot de 
voorwaarden van deze Overeenkomst en hiervan mag niet afgeweken 
worden en deze kan niet veranderd, gewijzigd of aangepast worden, 
behalve indien dit schriftelijk gebeurt en door partijen ondertekend 
wordt. De voorwaarden van deze Overeenkomst prevaleren boven 
strijdige voorwaarden van een erkenning of ander document dat door 
Verkoper overlegd wordt, met dien verstande dat deze 
Overeenkomst geen schriftelijke overeenkomst, waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot een Order, vervangt die ondertekend is door 
beide partijen en hetzelfde onderwerp betreft als deze Overeenkomst 
en de aanverwante Orders. Bijkomende of afwijkende voorwaarden 
in de documentatie van Verkoper worden hierbij beschouwd als 
aanzienlijke wijzigingen en daar wordt hierbij bezwaar tegen gemaakt 
en dergelijke voorwaarden worden hierbij verworpen. De  WeWork 
Gegevensbeschermings Richtlijnen, zoals uiteengezet in Bijlage I van 
deze Overeenkomst, zijn van toepassing en vormen een 
onverbrekelijk deel van deze Overeenkomst. 

  

Rev. October 20, 2015 Herzien op 20 oktober 2015 

 


