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Gebruiksvoorwaarden voor de SIEMENS SCM START Portaal voor SIEMENS leveranciers 
(Stand: November 2016) 
 

1 Toepassingsgebied 

1.1 SIEMENS Aktiengesellschaft (hierna "SIEMENS") gebruikt via een derde aanbieder het internetbeschermde SIEMENS 

SCM STAR Portal (hierna "het portaal"). Met het portaal biedt SIEMENS een platform waarop de leveranciers en 

opdrachtgevers leveranciersinformatie en contractuele informatie en elektronische aankoopprocessen kunnen beheren. 

Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van het portaal door leveranciers. 

1.2 Met de aanmelding in het portaal aanvaardt de leverancier deze gebruiksvoorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen 

schriftelijke overeenkomsten tussen de leverancier en SIEMENS en deze gebruiksvoorwaarden hebben de 

afzonderlijke overeenkomsten voorrang. 

1.3 SIEMENS behoudt zich het recht voor om te allen tijde de via het portaal aangeboden diensten te wijzigen of het 

aanbod van de dienstverleningen te stoppen. 

2 Registratie en wachtwoord 

2.1 De toegang tot het portaal en het gebruik van het portaal zijn alleen door hiertoe uitgenodigde en geregistreerde leveranciers 

toegelaten. 

2.2 Bij de registratie moet de leverancier volledige en correcte gegevens meedelen. Als deze informatie in de loop van de tijd 

zou veranderen, moet de leverancier de gegevens direct op het portaal actualiseren.  

2.3 Na afsluiting van het registratieproces en de succesvolle activering van de rekening van de leverancier, ontvangt de 
leverancier een aanmeldbevestiging per e-mail. 

2.4 De toegang tot het portaal is door een gebruikersnaam en een wachtwoord beschermd. Bij de eerste aanmelding moet 

de leverancier het door SIEMENS ter beschikking gestelde oorspronkelijke wachtwoord wijzigen in een wachtwoord dat 

alleen door de leverancier is gekend. 

2.5 De leverancier moet ervoor zorgen dat de aanmeldgegevens voor derden niet toegankelijk zijn. Hij is aansprakelijk voor 

alle met de aanmeldgegevens uitgevoerde transacties en overige activiteiten, tenzij de leverancier kan aantonen dat de 

aanmeldgegevens niet door zijn eigen toedoen bekend zijn geworden. Na elke sessie moet de gebruiker zich afmelden 

van het bereik dat met een wachtwoord is beschermd. Als de leverancier vaststelt dat deren zich toegang verschaft 

hebben tot de aanmeldgegevens, of dat zij deze misbruiken, is hij verplicht SIEMENS onmiddellijk per e-mail op 

s2c_support.scm@siemens.com te informeren. 

2.6 SIEMENS kan de toegang tot het met een wachtwoord beschermde bereik met de aanmeldgegevens van de 

leverancier zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgave van reden blokkeren, bijv. als SIEMENS reden heeft 

om aan te nemen dat de aanmeldgegevens door derden werden misbruikt of als de leverancier werd toegevoegd aan 

een sanctielijst. Een heractivering kan een afzonderlijke aanvraag van de leverancier aan SIEMENS of een nieuwe 

aanmelding vereisen. 

2.7 De leverancier moet garanderen dat hij e-mails kan ontvangen op het e-mailadres dat hij bij de registratie heeft 

ontvangen en dat een geldig handynummer voor de gebruikersautorisatie beschikbaar is. 

3 Gebruiksrechten op inhoud, informatie en documenten 

3.1 Op het portaal kan SIEMENS inhoud, informatie en documenten ter beschikking stellen. Het gebruik van deze inhoud, 

informatie en documenten is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden. 

3.2 SIEMENS waarborgt de leverancier een niet exclusief en niet overdraagbaar recht om gebruik te maken van de inhoud, 

informatie en documenten die op het portaal ter beschikking worden gesteld als dat is overeengekomen, of als 

dergelijke overeenkomst ontbreekt in de mate van het door SIEMENS voorziene doel. 

3.3 SIEMENS geeft de leverancier geen rechten op het portaal of de voor de werken van het portaal of delen daarvan 

gebruikte software, behalve het recht om het portaal volgens deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken. 

3.4 Voor zover dit niet door dwingende toepasselijke wetten is toegestaan, mag de leverancier noch de software of de 

bijbehorende documenten wijzigen, noch back-engineering op de software toepassen, deze decompileren of delen van 

de software afscheiden. 

3.5 Inhoud, informatie en documenten mogen door de leverancier niet aan derden doorgegeven worden, of op andere 

wijze voor derden toegankelijk gemaakt worden. 

3.6 Ongeacht de andere bepalingen van dit punt 3 van de gebruiksvoorwaarden, mogen informatie, merknamen of overige 

inhoud van het portaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIEMENS op geen enkele manier worden 

gewijzigd, gekopieerd, vereenvoudigd, verkocht, verhuurd, gepubliceerd, aangevuld of elders worden gebruikt. 

3.7 Met name de hierin uitdrukkelijk toegestane gebruiksrechten en overige rechten worden aan de leverancier toegekend 

zonder verdere rechten, vooral met betrekking tot (zonder hierbij aanspraak te maken op volledigheid) bedrijfsnamen of 

commerciële beschermrechten zoals octrooien, merken of gebruikspatronen, noch een recht op het toekennen van 

dergelijke rechten. 

mailto:s2c_support.scm@siemens.com
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4 Plichten van de leverancier 

4.1 Tijdens het gebruik van het portaal is het de leverancier verboden: 

• niet-toepasselijke informatie door te geven;  

• het resultaat van eBiddings of eAuctions (bijv. door beschikbaarstelling van aanbiedingen onder verkeerde 
namen) te manipuleren; 

• andere personen, vooral minderjarigen, schade toe te voegen of andere persoonlijkheidsrechten te schenden; 

• verboden of beledigende inhoud te publiceren;  

• elke schending van geestelijke of andere eigendomsrechten of van geheimhoudingsverplichtingen, zoals het 
uploaden van inhoud, virussen, malware of andere softwarecodes bevat(ten), die de software of de 

computersystemen van SIEMENS, de dochtermaatschappijen van SIEMENS en de eigenaar van het portaal of 

andere gebruikers kan/kunnen schaden; 

• hyperlinks of inhoud waarvoor de leverancier geen voldoende recht bezit, door te geven, vooral in gevallen waarbij 

dergelijke hyperlinks of inhoud de geheimhoudingsplichten schendt/schenden of illegaal is/zijn;  

• reclame of ongewenste e-mails (zogenaamde “spam”) of trash-waarschuwingen te verdelen of de deelname aan 
loterijen, piramideverkoop, kettingbrieven of gelijksoortige reclame aan te vragen of te verlangen. 

4.2 De leverancier moet op zijn kosten een behoorlijk werkende computerconfiguratie en een internettoegang (Microsoft 

Internet Explorer, Chrome, Firefox) inrichten die hem in staat stelt gebruik te maken van de op het portaal aangeboden 

diensten. Details over de gewenste configuratie vindt u op de portaal-website. 

4.3 De leverancier kent SIEMENS hiermee een blijvend, niet-exclusief wereldwijd recht zonder licentiekosten toe om de 

door de leverancier op het portaal upgeloade of andere inhoud die in verband met het gebruik van het portaal ter 

beschikking werd gesteld geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, te bewerken, uit te voeren of aan te 

duiden. SIEMENS heeft het recht om de hiervoor genoemde rechten aan derden in onderlicentie te geven of ze over te 

dragen. De leverancier garandeert dat hij recht heeft om de in dit lid genoemde rechten aan SIEMENS toe te kennen. 

4.4 De leverancier moet de juistheid en volledigheid van de op het portaal meegedeelde gegevens waarborgen en moet 

deze gegevens regelmatig actualiseren. SIEMENS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de 

leverancier. SIEMENS is niet verplicht om de door de leverancier ter beschikking gestelde inhoud volledig te 

controleren. De leverancier moet SIEMENS vrijwaren van alle aanspraken van derden tegen SIEMENS in verband met 

de inhoud. 

4.5 SIEMENS kan de toegang tot het portaal te allen tijde stopzetten als de leverancier de verplichtingen van deze 

gebruiksvoorwaarden schendt en kan alle inhoud en alle materiaal in verband met die schending verwijderen. Kosten 

die daarbij voor SIEMENS ontstaan kunnen aan de leverancier worden gefactureerd. 

5 Hyperlinks en inhoud van deren  

5.1 Het portaal kan hyperlinks naar de websites van derden bevatten. Deren kunnen eveneens inhoud op het portaal 

uploaden. SIEMENS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze websites en de inhoud van derden, omdat SIEMENS 

de beschikbaar gestelde informatie niet kan controleren. Om die reden zijn uitsluitend de uitbaters van de gekoppelde 

websites verantwoordelijk en aanvaardt SIEMENS geen aansprakelijkheid voor de daar ter beschikking gestelde 

inhoud en informatie. 

5.2 Het gebruik van alle geüploade informatie en de websites door de leverancier, gebeurt op eigen risico van de 

leverancier. 

6 Beschikbaarheid, aansprakelijkheid 

6.1 SIEMENS garandeert geen doorlopende beschikbaarheid van het portaal. Op grond van de aard van het internet 

hangen de snelheid en de kwaliteit van de dataoverdracht af van factoren die buiten de controle van SIEMENS vallen. 

Met de momenteel beschikbare technologie is het niet mogelijk om foutloze software en hardware te ontwikkelen en uit 

te voeren en alle onzekerheden in het internet uit te sluiten. Bovendien kunnen beïnvloedingen door overbelasting van 

netwerken, hard- en softwareproblemen en / of andere technische storingen bij SIEMENS en / of derden optreden. 

6.2 Voor zover informatie, software of documentatie kosteloos ter beschikking worden gesteld, is, behalve in geval van 

opzet - alle aansprakelijkheid voor materiële gebreken en rechtsgebreken in de informatie, software en documentatie, 

vooral met betrekking tot de juistheid of de onberispelijkheid, het ontbreken van aanspraken of rechten van derden, of 

met betrekking tot de volledigheid en/of de geschiktheid voor een bepaald doel uitgesloten.  

6.3 Elke verdere aansprakelijkheid van SIEMENS is - voor zover dit niet wettelijk is voorgeschreven bijv. volgens de wet op 

de productaansprakelijkheid, bij opzet, lichamelijke verwonding of de dood, schending van garanties of bij schending 

van belangrijke contractuele verplichtingen - uitgesloten. Schade bij schending van belangrijke contractuele 

verplichtingen zijn beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade, voor zover geen opzet of grove 

nalatigheid in het spel is. 

6.4 SIEMENS is niet aansprakelijk voor de internettoegang van de leverancier (zie punt 4.2). SIEMENS sluit daarom, voor 

zover dit wettelijk toelaatbaar is, elke aansprakelijkheid voor de storing van de in het kader van deze overeenkomst te 

leveren prestaties uit, voor zover deze storing door een onbeschikbaarheid van het internet of door een verminderde 

beschikbaarheid van het internet veroorzaakt wordt. 
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6.5 Hoewel SIEMENS zijn best doet om het portaal vrij te houden van virussen, kan SIEMENS geen garantie geven dat het 

virusvrij is. De leverancier moet voor zijn eigen bescherming de nodige maatregelen nemen om de noodzakelijke 

veiligheid te waarborgen en een virusscanner gebruiken voor hij informatie, software of documentatie downloadt. 

6.6 Dit hoofdstuk 6 voorziet geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de leverancier. 

7 Geheimhoudingsovereenkomst 

7.1 Als SIEMENS, een dochteronderneming van SIEMENS, leverancier of andere gebruiker van het portaal onderling als 

“vertrouwelijk” gekentekende of op gelijksoortige wijze open of duidelijk vertrouwelijke informatie (deze informatie wordt 

hierna: “vertrouwelijke informatie” genoemd) doorgeeft, mag de ontvangende partij deze informatie alleen gebruiken 

voor het doel waarvoor ze deze ontvangen heeft. Ze moet derden beletten om toegang te verkrijgen tot deze informatie 

en de informatie als haar eigen bedrijfsgeheimen (maar minstens met passende zorgvuldigheid) behandelen. Deze 

geheimhoudingsverplichting eindigt 5 jaar na de bekendmaking van de vertrouwelijke informatie. 

7.2 SIEMENS heeft het recht om vertrouwelijke informatie door te geven aan andere ondernemingen van het Siemens-

concern. 

7.3 De hierboven genoemde vertrouwelijkheidsverplichting geldt niet voor informatie:  

a) die openbaar bekend is; 

b) die aantoonbaar los van de ontvangende partij ontwikkeld werd; 

c) die door een derde zonder schending van de geheimhoudingsverplichting werd verworven;  

d) die de ontvangende partij op grond van wettelijke voorschriften of op order van overheidsinstellingen of 
gerechtelijke instanties moet meedelen. 

8 Naleving van de bepalingen op de exportcontrole 

8.1 De leverancier moet bij het doorgeven van de door SIEMENS of een van haar verbonden ondernemingen ter 

beschikking gestelde informatie, software of documentatie aan derden de telkens toepasselijke voorschriften van het 

nationale en internationale (her-)exportcontrolerecht naleven. In ieder geval moet hij bij het doorgeven van dergelijke 

informatie, software of documentatie aan derden de (her)exportcontrolevoorschriften van de Duitse Bondsrepubliek, de 

Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika in acht nemen. 

8.2 De leverancier moet voordat hij dergelijke informatie doorgeeft controleren of en er door geschikte maatregelen voor 

zorgen dat  

• hij door het doorgeven aan derden, door het beschikbaar stellen van overige economische ressources in verband 
met een dergelijke informatieverstrekking geen embargo van de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika 
en/of de Verenigde Naties schendt - ook rekening houdend met eventuele beperkingen voor binnenlandse zaken 
en eventuele verbodsbepalingen van omzeiling; 

• dergelijke informatie, software of documentatie niet bestemd is voor een verboden gebruik, waarvoor een 
vergunning verplicht is, dat verband houdt met bewapening, kernwapens of met een wapentechnisch doel, tenzij 
hiervoor de noodzakelijke toelatingen voorhanden zijn; 

• de regelingen van alle toepasselijke sanctielijsten van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 
betreffende het zakelijke verkeer met daar genoemde ondernemingen, personen of organisaties in acht worden 
genomen. 

8.3 Voor zover het uitvoeren van exportcontroles door de overheidsinstanties of door SIEMENS of haar verbonden 

ondernemingen noodzakelijk is, zal de leverancier SIEMENS na overeenkomstige opvordering onmiddellijk alle 

informatie over de eindontvanger, de eindbestemming en het gebruiksdoel van de informatie, software of documentatie 

bezorgen en de in dat verband geldende exportcontrolebeperkingen ter beschikking stellen. 

8.4 De leverancier vrijwaart SIEMENS en haar verbonden ondernemingen volledig van alle vorderingen die de 

overheidsinstanties of overige derden ten aanzien van SIEMENS of haar verbonden ondernemingen kunnen doen 

gelden wegens de niet-naleving van de hiervoor genoemde verplichtingen inzake de wettelijke exportcontrole door de 

ontvanger en verbindt zich ertoe om SIEMENS en haar verbonden ondernemingen in dit verband te vergoeden voor 

ontstane schade en kosten, tenzij de schending niet te wijten is aan de leverancier. Een wijziging van de bewijslast is 

met deze bepaling niet verbonden. 

8.5 De vervulling van het contract door SIEMENS staat onder voorbehoud dat er geen hindernissen zijn voor de vervulling 

op grond van nationale of internationale voorschriften van het buitenlandse economische recht en dat hiervoor geen 

embargo’s en/of overige sancties gelden. 

9 Databescherming 

SIEMENS is verplicht de geldende bepalingen inzake de databescherming na te leven. Informatie over het verzamelen, 
verwerken en gebruik van de via het portaal opgeslagen persoonsgegevens vindt u in de verklaring betreffende de 
gegevensbescherming van Siemens op de website "Tools for suppliers" en / of op www.siemens.com. 

 

 

http://w5.siemens.com/cms/supply-chain-management/en/supplier-at-siemens/tools/Pages/tools.aspx
www.siemens.com
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10 Bijzondere voorwaarden voor eBidding en eAuctions 

SIEMENS en haar dochtermaatschappijen kunnen het portaal gebruiken om elektrische aanbiedingen in te sturen of 
veilingen te houden. De uitvoering en deelname van de leverancier aan dergelijke eBidding en eAuctions zijn 
onderhevig aan de voorwaarden voor de deelname aan Siemens eBiddings en eAuctions, zie bijlage. Deze 
voorwaarden maken integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. 

11 Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden 

11.1 SIEMENS heeft te allen tijde het recht deze gebruiksvoorwaarden met een passende termijn te wijzigen of te 

actualiseren. Wijzigingen of actualiseringen worden de leverancier schriftelijk, per e-mail of in andere geschikte vorm 
meegedeeld. 

11.2 Als de leverancier het niet eens is met wijzigingen of actualiseringen, heeft hij vier weken na ontvangst van de 

mededeling de tijd om wijzigingen of actualiseringen te betwisten. Als de leverancier binnen deze termijn geen bezwaar 

maakt, gelden de wijzigingen of actualiseringen als aanvaard en worden deze volgens de mededeling van kracht. 

SIEMENS zal in haar mededeling aan de leverancier op dit recht wijzen. 

11.3 Voor zover de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden op grond van wettelijke bepalingen 

noodzakelijk zijn, gelden de bepalingen voor de leverancier betreffende de hiervoor vermelde correctie en de 

mogelijkheid om bezwaar te maken niet. 

12 Wijzigingen en aanvullingen, bevoegde rechtbanken, geldend recht 

12.1 Wijzigingen en aanvullingen moeten schriftelijk gebeuren. 

12.2 De rechtbanken van München zijn bevoegd als de leverancier een zakenman is in de zin van het handelswetboek. 

12.3 Het portaal is bedoeld om de in Duitsland geldende wettelijke voorschriften na te leven. SIEMENS garandeert niet dat 

informatie, software en / of documentatie die met het portaal verband houdt, geschikt is om te bekijken of te 

downloaden op standplaatsen buiten Duitsland. Als de leveranciers buiten Duitsland gebruik maken van het portaal, is 

de leverancier als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke, plaatselijke wetten. De toegang tot 

het portaal uit landen waar een dergelijke inhoud indruist tegen de wet, is verboden. Als de leverancier in een 

dergelijke geval zaken wil doen met Siemens, moet de leverancier zich daarvoor tot de Siemens-vertegenwoordiger in 

het betreffende gebied wenden. 

12.4 Deze gebruiksvoorwaarden - en alle geschillen die verband houden met de gebruiksvoorwaarden of het voorwerp 

ervan, zijn onderhevig aan het Duitse recht, onder uitsluiting van tegenstrijdige normen. De toepassing van het VN-

verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG) van 11 april 1980 is uitgesloten. 

13 Diversen 

13.1 SIEMENS heeft het recht prestaties onder deze overeenkomst aan derden in onderaanneming te geven. 

13.2 SIEMENS heeft het recht om dit contract en alle daarmee verbonden rechten en plichten geheel of gedeeltelijk door te 

geven aan met SIEMENS verbonden ondernemingen in de zin van §§ 15 en verder van de ‘Aktiengesetz” (wet op de 

naamloze vennootschappen). 

13.3 Als bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, blijft de geldigheid van 

de overige bepalingen hierdoor onaangetast. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling wordt door een overeenkomstige 

bepalingen vervangen die het nagestreefde economisch doel van de ongeldige of onuitvoerbare bepalingen het best 

benadert.  
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Bijlage: Voorwaarden voor de deelname aan Siemens eBiddings en eAuctions 

1. Geldigheidsbereik, wijzigingen  

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de procedure betreffende aanbiedingen en veilingen ("Events"), die een 

onderneming van het Siemens-concern (individueel "SIEMENS") via een bepaald elektronisch portaal ("Siemens 

eSourcing Tool") via derden exploiteert ("Exploitant"), om elektronische aanbiedingen van potentiële contractuele 

partners te ontvangen. 

1.2. Het Siemens eSourcing Tool ondersteund diverse soorten events zoals nader bepaald in punt 2.  

1.3. SIEMENS kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen of aanvullen door mededeling aan de deelnemers voor het begin 

van een Event. De deelname aan een Event na ontvangst van een dergelijke mededeling vereist toestemming voor een 

dergelijke wijziging of aanvulling.  

2. Definities van de begrippen die in de eventgerichte eAgreement worden gebruikt 

Voor de toepassing van deze voorwaarden gelden de volgende algemene definities: 
a) een "eBidding" is een event zonder directe verplichting van toekenning. Dit betekent dat SIEMENS niet verplicht is 

om de winnaar of winnaars van het event een contract toe te kennen voor de beschikbaarstelling van de 
Eventgoederen/-prestaties. 

b) een "eAuction" is een event met directe verplichting van toekenning. Dit betekent dat SIEMENS de winnaar of 
winnaars van het event een contract toekent voor de beschikbaarstelling van de Eventgoederen/-prestaties. 
SIEMENS is echter niet verplicht om een winnaar aan te duiden als het aangaan of het vervullen van een 
contractuele verhouding met de winnaar hindernissen opwerpt op grond van nationale en internationale 
voorschriften van het buitenlandse handelsrecht, of wanneer er embargo’s en/of overige sancties voor gelden.  

c) aan het begin van een event kan SIEMENS Een "Startprijs“ bepalen. Het systeem aanvaardt geen aanbiedingen 
die hoger of lager zijn (afhankelijk van de aard van de gebeurtenis) dan de startprijs. 

d) in eAuctions kan een “Reserveprijs” worden gedefinieerd die overeenkomt met het bedrag of het percentage dat in 
het event moet worden bereikt, voor SIEMENS verplicht is om de winnaar de bepalen. SIEMENS is niet verplicht om 
de reserveprijs mee te delen. 

e) de “Prijs” is een bedrag in een gedefinieerde valuta of een percentage, volgens de definitie van de Event Specifics / 

eAgreement. 

3. Uitnodiging 

3.1. Voor elk Event zal SIEMENS nar eigen goeddunken geselecteerde ondernemingen uitnodigingen voor de deelname aan 

het event, doordat SIEMENS hen informaties ter beschikking stelt over het Event ("Event Specifics / eAgreement"). 

Daartoe behoren de in het Event toegepaste procedure, de specificatie van de goederen en / of de diensten die 

SIEMENS beoogt aan te kopen, alsook de voorwaarden voor de levering van de goederen en / of dienstverleningen. 

3.2. Een geselecteerde onderneming mag alleen dan aan een Event deelnemen als deze voor het Event: 

a) deze voorwaarden heeft aanvaard, 

b) de Event Specifics / de eAgreement heeft aanvaard en  

c) zich op het portaal heeft geregistreerd.  

3.3. Een geselecteerde onderneming die voldaan heeft aan de voorwaarden onder punt 3.2., wordt hierna "Deelnemer" 

genoemd. 

3.4. SIEMENS kan een beroep doen op een door een derde uitgebate bedrijfscentrale ("Operation Center") ter 

ondersteuning van het Event. SIEMENS behoudt zich het recht voor om het voor individuele deelnemers mogelijk te 

maken een aanbieding telefonisch in te dienen via het Operation Center, als SIEMENS naar eigen goeddunken vaststelt 

dat dit aangewezen is, bijv. bij technische storingen.  

4. Procedure 

4.1. De deelnemers moeten voor het Event kennisnemen van de systeemvereisten en de procedure en van de Event 

Specifics / de eAgreement, bijv. door de deelname aan een training. Het is in het belang van alle betrokkenen dat alle 

deelnemers voldoende geïnformeerd zijn en daarmee kunnen bijdragen tot een correct verloop van het Event. 

4.2. Het event vindt plaats in overeenstemming met deze voorwaarden en de bepalingen van de Event Specifics / de 

eAgreement. In geval van tegenstrijdigheden tussen beide regelingen gelden de Event Specifics / de eAgreement 

prioritair. 

4.3. De deelnemers van het Event worden niet geïnformeerd over de identiteit van de overige deelnemers. SIEMENS zal de 

identiteit van een deelnemer niet aan een andere deelnemer doorgeven. 

4.4. De opname van een event van SIEMENS voor de aankoop van bepaalde goederen of dienstverleningen, vormt geen 

bindend aanbod, maar dient als uitnodiging van de deelnemers om bindende aanbiedingen te doen.  
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4.5. Tijdens een event kan een deelnemer alleen aanbiedingen op basis van deze voorwaarden en de Event Specifics 

/eAgreement doen. Aanbiedingen die op één of andere manier afwijken van deze voorwaarden of de bepalingen van de 

Event Specifics/eAgreement, zijn niet toegelaten. Als een deelnemer voorstellen heeft om de eventgerichte 

eAgreements of deze voorwaarden te wijzigen, wordt dit hierbij door SIEMENS tegengesproken en worden de 

wijzigingen of aanvullingen of andere voorwaarden niet van kracht. 

4.6. De beschikbaarheid van het portaal kan onderhevig zijn aan technische problemen of moeilijkheden met de 

dataoverdracht. Bijgevolg kan het zijn dat SIEMENS tijdens het Event niet mogelijk is om aanbiedingen te ontvangen. 

Als de deelnemer kennis heeft van een probleem of een beïnvloeding van het communicatiesysteem van het portaal of 

reden heeft om aan te nemen dat er een dergelijk probleem of een dergelijke beïnvloeding is of dat dit waarschijnlijk is, 

moet hij dit onmiddellijk aan SIEMENS melden, los daarvan in wiens verantwoordelijkheidsbereik het probleem of de 

storing valt. Indien nodig moeten andere communicatiemiddelen buiten het portaal (bijv. telefoon, e-mail) worden 

gebruikt. Ongeacht de hierboven genoemde informatieplicht moet de deelnemer alle passende maatregelen nemen om 

het probleem te onderzoeken en de gevolgen die door dit probleem of de ingreep ontstaan, te minimaliseren. 

4.7. Er wordt geen rekening gehouden met aanbiedingen die in een andere dan de voor het Event toegelaten valuta worden 
ingediend. 

4.8. Alle aanbiedingen moeten telkens zonder de geldende wettelijke btw worden ingediend. 

4.9. De aanbiedingen van de deelnemers voor en tijdens een event zijn bindend. Buiten de in de wettelijk voorziene gevallen 
kan een deelnemer een aan SIEMENS doorgegeven aanbieding niet veranderen of herroepen. De bindende termijn van 
de aanbiedingen wordt in de Event Specifics / de eAgreement bepaald. Als geen bindende termijn voor de aanbieding is 
bepaald, is een deelnemer gedurende 30 kalenderdagen aan zijn laatste aanbieding gebonden. §156 BW is uitgesloten. 

4.10. Als een deelnemer een tikfout in zijn aanbieding ziet staan, moet de deelnemer het Operation Center meteen 
informeren. Als de deelnemer het Operation Center niet onmiddellijk verwittigt, is zijn aanbod bindend. 

4.11. De events worden door SIEMENS gecontroleerd. Als SIEMENS van mening is dat er sprake is van een verkeerde 
aanbieding, behoudt SIEMENS zich het recht voor om deze aanbieding te schrappen om het Event niet te onderbreken. 
Als een aanbieding van SIEMENS om die reden wordt gewist, wordt de deelnemer zo snel mogelijk door SIEMENS 
geïnformeerd. 

4.12. De deelnemers dragen alle kosten ontstaan in verband met het evenement en de opstelling van het aanbod, bijv. kosten 
van de communicatie of de werktijd zelf. 

4.13. Voor zover in de Event Specifics / eAgreement niets anders is bepaald, kan SIEMENS naar eigen goeddunken en 
zonder enige aansprakelijkheid een lopend event afzeggen, verlengen, beëindigen, of opnieuw openen of een 
afgesloten event herhalen.  

4.14. Voor de events geldt uitsluitend de systeemklok van Siemens eSourcing-Tools. 

4.15. SIEMENS mag door de deelnemer meegedeelde informatie doorgeven aan de exploitant en het Operation Center en - 
voor zover dit noodzakelijk is voor het event (bijv. voor het doorgeven van de beste aanbieding) en na anonimisering 
van de informatie - aan de andere deelnemers doorgeven. 

4.16. Afhankelijk van de door SIEMENS gedefinieerde instellingen in de eSourcing Tool kan de deelnemer - tijdens of na de 
gebeurtenis - informatie ontvangen over de status van zijn bieding, bijv. zijn eigen rang of de beste aanbieding. 
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