
             ALGEMENE  INKOOPVOORWAARDEN (3 april 2020) 

 
            Artikel 1 – Definitie

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Century Aluminum: Century Aluminum Vlissingen B.V., daaronder begrepen, in voorkomende 

gevallen, aan Century Aluminum gelieerde ondernemingen; 
1.2 Leverancier: degene met wie  Century Aluminum een overeenkomst sluit tot levering, aan Century 

Aluminum, van Zaken;  
1.3 Zaken: alle ter uitvoering van een Overeenkomst te leveren roerende of onroerende zaken en 

diensten;  
1.4 Order: een door of namens Century Aluminum schriftelijk aan Leverancier verstrekte opdracht tot 

het leveren van Zaken; 
1.5 Overeenkomst: iedere schriftelijk vastgelegde overeenkomst waarbij Leverancier zich verplicht tot 

de levering van Zaken aan Century Aluminum; 
 
Artikel 2 – Algemeen 
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, van toepassing 
op alle Overeenkomsten, alle door Century Aluminum gedane offerte-aanvragen en op alle door Century 
Aluminum geplaatste Orders voor vervaardiging en/of levering van Zaken en alle eventuele aanvullende en 
vervolgorders. 
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van Leverancier wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. Door de enkele aanvaarding van een Order erkent Leverancier deze afstanddoening. 
 
Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst 
3.1 Een aanbieding door de Leverancier is onherroepelijk, tenzij door de Leverancier schriftelijk anders 

is aangegeven. 
3.2 Century Aluminum wordt aan een overeenkomst gebonden indien zij een opdracht schriftelijk heeft 

verstrekt middels een Purchase Order (PO). Indien de leverancier een prestatie verricht of daartoe 
voorbereidingen treft voordat hij een schriftelijke PO heeft ontvangen, doet hij dit voor eigen 
rekening en risico. 

3.3 Elektronische berichten (fax, email en dergelijke) worden als schriftelijk in de zin van deze 
algemene voorwaarden beschouwd. 

 
Artikel 4 – Prijzen en betalingsvoorwaarden 
4.1. De prijzen die genoemd zijn in schriftelijke Overeenkomsten en bevestigingen van Orders zijn, 

tenzij anders is overeengekomen, in euro’s exclusief BTW en zijn inclusief alle kosten (bijvoorbeeld 
voor verpakking, transport en verzekering) en komen niet voor herziening in aanmerking. 

4.2. Overeengekomen prijzen zijn inclusief alle belastingen en heffingen (bijvoorbeeld in- en 
uitvoerrechten, exclusief BTW). 

4.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden 30 dagen na 
factuurdatum volgend op ontvangst en acceptatie van de goederen of service door Century 
Aluminum, onder voorwaarde dat de factuur is ontvangen niet later dan de vijfde werkdag van de 
maand van betaling. 

4.4. Indien facturen correctie behoeven, loopt de betalingstermijn vanaf de datum van ontvangst van de 
correcte factuur. 

4.5. Indien de Leverancier enige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze 
algemene inkoopvoorwaarden, niet (volledig) nakomt, is Century Aluminum gerechtigd de betaling 
aan de Leverancier op te schorten. 

4.6. Century Aluminum is gerechtigd al hetgeen zij aan de Leverancier verschuldigd is te verrekenen 
met al hetgeen de Leverancier aan haar verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook. 

 
Artikel 5 – Leveringscondities 
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats ‘Delivery Duty Paid’ (D.D.P., 

franco inclusief rechten) overeenkomstig de Incoterms 2020 en dient levering plaats te vinden op 
het in de Overeenkomst vermelde adres en op het overeengekomen tijdstip respectievelijk binnen 
de overeengekomen termijn.  

5.2 Overeengekomen leveringstermijnen zijn fatale termijnen, zodat de Leverancier door het enkele 
overschrijden van een dergelijke termijn in verzuim komt te verkeren zonder dat een 
ingebrekestelling is vereist. Het voorgaande geldt slechts dan niet, als Century Aluminum 
schriftelijk met de wijziging van een leveringstermijn heeft ingestemd. 

5.3 De Leverancier dient Century Aluminum onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van een 
(dreigende) vertraging in de productie en/of levering van bestelde Zaken. 

5.4 De aflevering vindt plaats zonder verdere kosten voor Century Aluminum op de door Century 
Aluminum aangegeven plaats, in een deugdelijke verpakking en onder aanbieding van alle 
benodigde documenten een en ander tenzij voor het desbetreffende geval schriftelijk anders is 
overeengekomen. Bovendien dient iedere zending vergezeld te zijn van een paklijst waarop een 
bestelnummer van Century Aluminum vermeld staat, alsmede aantallen en omschrijvingen van 
geleverde goederen. Bij het voorgaande worden ook de Incoterms 2020, zoals die gelden op het 
moment waarop de overeenkomst is aangegaan, in acht genomen. 

5.5 De eigendom en het risico van verlies en/of beschadiging van het te leveren gaat, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen, bij moment van aflevering op Century Aluminum over; de Leverancier 
garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom wordt verkregen. 

5.6 Leverancier zal zich afdoende verzekeren tegen (redelijkerwijze aanwezig te achten) risico’s 
gedurende het transport. 

 
Artikel 6 – Garanties, kwaliteit en (tussentijdse) keuringen 
6.1 De Leverancier garandeert dat de geleverde Zaken geheel in overeenstemming zullen zijn met het 

bepaalde in de Overeenkomst (in het bijzonder de hoeveelheid, kwaliteit en uiterlijke 
hoedanigheid), zullen voldoen aan de door Century Aluminum vooraf opgegeven technische 
specificaties van Century Aluminum, geschikt zullen zijn voor het doel waarvoor de Zaken uit hun 
aard of blijkens de Overeenkomst zijn bestemd, op het moment van hun aflevering zullen voldoen 
aan de dan geldende wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften betreffende kwaliteit (met 

name ook de CE-keuren), milieu, veiligheid en gezondheid, alsmede aan de dan binnen de 
branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten 
van derden, daaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten en het recht op 
handelsnamen c.q. domeinnamen en in geval van het leveren van diensten, dat deze uitgevoerd 
worden door vakkundig personeel, dat dat personeel op de hoogte is van de bij Century Aluminum 
geldende veiligheidsvoorschriften en specifieke regels voor met name, maar niet beperkt tot, de 
regels met betrekking tot het dragen van speciale uitrustingen en beschermingsmateriaal en dat 
het personeel voormelde regels naleeft.  

6.2 Century Aluminum is gerechtigd de Zaken voor, op of binnen redelijke termijn na het moment van 
levering te laten keuren of te laten auditeren door functionarissen die zij daartoe heeft 
aangewezen. De Leverancier dient hieraan alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te 
verlenen. Indien de Zaken, om welke reden ook, worden afgekeurd, zal Century Aluminum de 
Leverancier hierover binnen een redelijke termijn informeren en kan Century Aluminum naar keuze 
vervanging of herstel verlangen en is de leverancier verplicht hieraan te voldoen. 

6.3 De Leverancier blijft steeds verantwoordelijk voor de conformiteit van de door haar geleverde 
Zaken, ongeacht de resultaten van een eventuele (tussentijdse) keuring en/of een acceptatie van 
de geleverde Zaken. 

6.4 De leverancier garandeert gedurende een periode van één jaar, tenzij er normaliter een langere 
termijn geldt, die alsdan ook zal gelden, vanaf de datum van levering van de goederen of 
verrichting van diensten alle gebreken of onvolkomenheden die zich tijdens die periode voordoen, 
met uitzondering van die welke het gevolg zijn van normale slijtage of abnormaal gebruik, 
kosteloos en na eerste kennisgeving door Century Aluminum onmiddellijk en volledig te herstellen. 
Na herstel gaat een nieuwe garantieperiode van één jaar lopen.  

 
Artikel 7 – Tekortkoming, aansprakelijkheid en verzekering 
7.1 Zodra Leverancier weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

zal kunnen nakomen, zal hij Century Aluminum onverwijld schriftelijk hiervan mededeling doen, 
met vermelding van de relevante omstandigheden, de door hem getroffen of te treffen maatregelen 
en de vermoedelijke duur van de vertraging. Bij gebreke van een dergelijke mededeling heeft 
Leverancier geen beroep op deze omstandigheden bij de beoordeling of sprake is van een niet-
toerekenbare tekortkoming. 

7.2 Als Century Aluminum nakoming van de overeenkomst verlangt, is de Leverancier verplicht deze 
prompt geheel na te komen en eventueel geweigerde zaken voor zijn rekening en risico te 
vervangen. Bij gebreke van (behoorlijke) nakoming respectievelijk vervanging binnen de daartoe 
door Century Aluminum te stellen redelijke termijn, zomede in spoedeisende gevallen, is Century 
Aluminum gerechtigd voor rekening en risico van de Leverancier op andere wijze in nakoming van 
de opdracht respectievelijk vervanging van de geweigerde zaken te voorzien. 

7.3 De leverancier is aansprakelijk voor, en zal Century Aluminum vrijwaren terzake van elke 
vordering betreffende, schade die direct of indirect het gevolg is van niet, niet tijdige of niet 
behoorlijke nakoming door de Leverancier van de overeenkomst of van de schending, door 
Leverancier, van enige andere contractuele of niet-contractuele verplichting jegens Century 
Aluminum of derden (waaronder begrepen de Nederlandse Wet Ketenaansprakelijkheid). 

7.4 Iedere aansprakelijkheid van Century Aluminum jegens Leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten, 
behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Century 
Aluminum. 

7.5 De leverancier houdt zich op eigen kosten adequaat verzekerd ter zake van aansprakelijkheid, en 
verschaft Century Aluminum desgewenst inzage in de polis(sen). Century Aluminum zal 
desgewenst worden vermeld als medebelanghebbende op de polis. 

 
Artikel 8 – Geheimhouding en intellectuele eigendom 
8.1 Planningen, tekeningen, schema’s, modellen, stempels en dergelijke, alsmede in het algemeen alle 

documenten, schriftelijke en mondelinge informatie die door of middels Century Aluminum aan de 
Leverancier zijn verstrekt of door de Leverancier in verband met de uitvoering van een 
Overeenkomst zijn aangeschaft of vervaardigd, zijn strikt vertrouwelijk en blijven het exclusieve 
eigendom van Century Aluminum, althans worden gelijktijdig met de eigendomsoverdracht van de 
Zaken van de Leverancier op Century Aluminum haar exclusieve eigendom.  

8.2 De Leverancier is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Century Aluminum, 
gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alle informatie en gegevens van Century Aluminum 
die de Leverancier in verband met enige Overeenkomst verneemt of ontvangt en mag deze, 
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Century Aluminum, niet ter beschikking 
stellen aan derden. 

8.3 De op de Leverancier op grond van de leden 1 en 2 van dit artikel geldende verplichtingen zullen 
door de Leverancier ook aan haar eventuele toeleveranciers en onderaannemers worden 
opgelegd. 

 
Artikel 9 – Verzuim en beëindiging 
9.1 Century Aluminum is gerechtigd een Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en 

zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring 
te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens Leverancier gehouden te zijn, indien:  

- de Leverancier één of meer van haar verplichtingen jegens Century Aluminum niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk nakomt; 

- de Leverancier in staat van faillissement is komen te verkeren, haar surséance van 
betaling is verleend, zij haar bedrijf heeft stilgelegd of liquideert, de eigendom van of 
controle over de Leverancier of een substantieel deel van haar activa overgaat, op welke 
wijze dan ook, op een derde of er beslag gelegd wordt op een aanzienlijk deel van haar 
activa.  

9.2 Alle vorderingen die wij in geval van ontbinding of tussentijdse beëindiging op opdrachtnemer 
mochten hebben of verkrijgen, zullen op dat moment terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

 

Artikel 10 – Ketenaansprakelijkheid 
10.1 Dit artikel 10 is van toepassing indien de artikelen 34 of 35 van de Invorderingswet, dan wel de 

artikelen 16a of 16b van de Coördinatiewet Sociale Verzekering toepassing vinden. 
10.2 De Leverancier is gehouden aan Century Aluminum op eerste verzoek de volgende bescheiden te 

tonen: 
a) De meest recente inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; 
b) De meest recente inschrijving bij een Bedrijfsvereniging; 
c) Vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende 

bedrijfstak; 
d) Omzet- en loonbelastingnummer; 
e) Een door een registeraccountant opgestelde en ondertekende verklaring waaruit blijkt 

dat de leverancier de met betrekking tot de door het in het kader van de uitvoering van 
de overeenkomst met Century Aluminum ingeschakelde werknemers gedurende de 
loop van de overeenkomst verschuldigde loonbelasting, premies sociale verzekeringen 
en BTW heeft afgedragen; 

f) Kopie overeenkomst G-rekening. 
10.3 De Leverancier dient zijn verplichtingen ten aanzien van de afdracht van omzet-en loonbelasting 

en premies sociale verzekeringen stipt na te komen en is aansprakelijk voor alle schade die 
Century Aluminum zou lijden wanneer deze ter zake hoofdelijk aansprakelijk gesteld zou worden 
wegens niet tijdige betaling door de Leverancier. 

10.4 Indien en zolang de Leverancier de in artikel 10.2 onder e. bedoelde verklaring niet overlegt, is 
Century Aluminum bevoegd om betaling tot het bedrag waartoe Century Aluminum het risico van 
aansprakelijkheid loopt, op te schorten. Century Aluminum is altijd gerechtigd de af te dragen 
sociale verzekeringspremies, loonbelasting en/of BTW op de daarvoor bestemde geblokkeerde G-
rekening te storten dan wel de betreffende bedragen rechtstreeks over te maken naar de 
belastingdienst of de bedrijfsvereniging; door deze handelingen is Century Aluminum in zoverre 
ook jegens de Leverancier gekweten. 

 
Artikel 11 – Onderaanneming en contractoverneming 
11.1 Het is de Leverancier niet toegestaan een overeenkomst met Century Aluminum geheel of 

gedeeltelijk door een derde/ onderaannemer (mede) te laten uitvoeren zonder de uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming van Century Aluminum. Century Aluminum kan aan een dergelijke 
toestemming voorwaarden verbinden. 

11.2 De Leverancier staat op gelijke wijze als voor zijn eigen verplichtingen in voor derden aan zijn zijde 
(bijvoorbeeld personeel van de Leverancier of door hem direct of indirect ingeschakelde derden). 

 
 
Artikel 12 – Tekeningen en tekenwerk. 
Uitvoering, vervaardiging en aanlevering van tekenwerk dient door de Leverancier te geschieden conform de 
meest recente voorschriften en reglementen. 
 
 
Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze 
13.1 De rechtsverhouding tussen Century Aluminum en de Leverancier wordt beheerst door het 

Nederlands recht. 
13.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter binnen de 

rechtbank Zeeland-West-Brabant. 
 
 
Artikel 14 – (Internationaal) Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
14.1              De leverancier is verplicht om te voldoen aan de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake  
                     mensenrechten en bedrijfsleven en de OESO-richtlijnen voor (multinationale) ondernemingen. 
14.2              De leverancier committeert zich tot het doen van risicoanalyse in haar ketens en streeft ernaar om   
                     een positieve impact te hebben op mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             GENERAL PURCHASE CONDITIONS (April 3th 2020) 

 
Article 1 - Definitions                                                                                                                                        

In these General Purchase Conditions the following terms have the following meanings: 
1.1 Century Aluminum: Century Aluminum Vlissingen B.V., including affiliated companies, if 

any; 
1.2 Supplier: the person with whom Century Aluminum enters into a contract to supply Goods 

to Century Aluminum;  
1.3 Goods: all movable or immovable property and services to be supplied in execution of a 

Contract;  
1.4 Order: an instruction to supply Goods, given to Supplier verbally or in writing by or on behalf 

of Century Aluminum; 
1.5 Agreement: any verbal agreement or any agreement set out in writing in which Supplier 

commits to supply Goods to Century Aluminum; 
 
Article 2 - General 
Unless otherwise expressly agreed in writing, these General Purchase Conditions apply to all 
Agreements, all requests for offers made by Century Aluminum and to all Orders placed by Century 
Aluminum for the manufacturing and/or supply of Goods and all possible additional and subsequent 
orders. 
The applicability of the general conditions of Supplier, however named, is expressly excluded. By 
accepting an Order, Supplier acknowledges this waiver. 
 
Article 3 - Formation of an agreement 

3.1 An offer made by Supplier is irrevocable, unless indicated otherwise by Supplier. 
3.2 Century Aluminum is bound by a Purchase Order (PO) if it has placed an order in writing. If 

the Supplier delivers or makes preparations for performing services before they have 
received a written PO, they shall do so at their own expense and risk. 

3.3 Electronic messages (fax, email and such) are considered to be in writing in the sense of 
these terms and conditions. 

 
Article 4 - Prices and terms of payment 

4.1 The prices specified in written Agreements and confirmations of Orders are, unless 
otherwise agreed, in euros, excluding VAT and including all costs (for example for 
packaging, transport and insurance) and are not eligible for revision. 

4.2 Agreed prices include all taxes and charges (e.g. import and export duties, excluding VAT). 
4.3 Unless otherwise agreed in writing, payment shall be made 30 days after the invoice date 

following receipt and acceptance of Goods or Services by Century Aluminum, provided the 
invoice is received no later than the fifth working day of the month of payment. 

4.4 If invoices require correction, the payment shall run from the date of receipt of the correct 
invoice. 

4.5 If the Supplier fails to (fully) comply with any of the obligations under this Agreement, 
including these general purchase conditions, Century Aluminum shall be entitled to suspend 
payment to the Supplier. 

4.6 Century Aluminum is entitled to offset all it owes to the Supplier against all the Supplier owes 
Century Aluminum, for whatever reason. 

 
Article 5 - Delivery conditions 

5.1 Unless otherwise agreed in writing, delivery will be DDP (Delivery Duty Paid) in accordance 
with Incoterms 2020 and has to take place at the address mentioned in the Agreement and 
at the agreed time or within the agreed term.  

5.2 Delivery periods agreed to are strict deadlines, which means that Supplier will be in default 
merely because of its failure to comply with such period without a notice of default being 
required. The above shall not apply, only if and when Century Aluminum has agreed to the 
modification of a delivery term in writing. 

5.3 Supplier has to inform Century Aluminum immediately of an (imminent) delay in the 
production and/or supply of ordered Goods. 

5.4 Delivery takes place at the location specified by, and without any further costs for, Century 
Aluminum, in proper packaging and with presentation of all the required documents, unless 
agreed otherwise in writing for the case concerned. Furthermore, every shipment shall be 
accompanied by a packing list specifying a Century Aluminum order number as well as 
numbers and descriptions for goods supplied. In the above, the Incoterms 2020, as 
applicable at the time the agreement was entered into, are observed as well. 

5.5 Unless otherwise agreed in writing, ownership and risk of loss and/or damage of the Goods 
to be delivered shall pass to Century Aluminum at the time of delivery; the Supplier 
guarantees that full, clear and unencumbered ownership is acquired. 

5.6 The Supplier shall take out sufficient insurance against risk during transportation (which 
may be reasonably considered to exist). 

 
 
 

Article 6 - Guarantees, quality and (interim) inspections 

6.1 Supplier guarantees that the delivered Goods fully comply with the provisions set out in the 
Agreement, in particular as regards the quantity, quality and external condition of the 
product, meet Century Aluminum's technical specifications given by Century Aluminum 
beforehand, are fit for the use for which the Goods are designated because of their nature 
or pursuant to the Agreement, satisfy all legal requirements and other government 
regulations regarding quality (in particular the CE marking), environment, safety and health 
in force at the moment of their delivery, as well as all safety and quality standards used 
within the industry, do not infringe the rights of third parties, including copyrights, patent 
rights, trademark rights and the right to trade names and/or domain names and in case of 
the provision of services, that these are executed by expert personnel, that these 
employees are aware of the safety regulations in force at Century Aluminum as well as of 
Century Aluminum's specific rules, particularly those in respect of wearing special 
equipment and protective devices, and that these employees will observe the rules 
mentioned above.  

6.2 Century Aluminum is entitled to have the Goods inspected or audited by officials designated 
by Century Aluminum prior to or within a reasonable period of time after the moment of 
delivery. Supplier has to render every assistance reasonably required. If the Goods are 
rejected for whatever reason, Century Aluminum will inform Supplier hereof within a 
reasonable period of time and Century Aluminum will be able to demand substitution or 
repair. the Supplier shall comply with this demand. 

6.3 Supplier continues to be liable for the conformity of the Goods it has delivered, irrespective 
of the results of any (interim) inspection and/or acceptance of the delivered Goods.  

6.4 The Supplier shall guarantee for a period of at least one year, unless a longer term is usually 
valid, which will then apply, from the date of delivery of the Goods, immediate and full 
rectification of all defects or omissions occurring during this period, with the exception of 
defects and omissions resulting from normal wear and tear or abnormal usage, free of 
charge and after the first notification by Century Aluminum. After rectification, a new 
guarantee period of one year will commence. 

 
Article 7 - Shortcoming, liability and insurance 
7.1 As soon as the Supplier knows or should reasonably suspect that they will not able to 

comply, or will not be able to comply in time or properly, they shall immediately inform us 
of this in writing, specifying the relevant circumstances, the measures taken or to be taken 
and the anticipated duration of the delay. In the absence of such a notification, the client 
shall not be able to refer to these circumstances when an assessment is made as to 
whether or not the shortcoming is attributable. 

7.2 If we require compliance with the agreement, the Supplier shall be obliged to comply 
promptly and in full, and replace any rejected Goods at their expense and risk. In the 
absence of (proper) compliance and replacement within the reasonable term to be specified 
by us, respectively, as well in urgent cases, we shall be entitled to ensure compliance with 
the order and replacement of the rejected goods, respectively, in another way and at the 
expense and risk of the Supplier. 

7.3 The Supplier is liable for and shall indemnify Century Aluminum against any claim 
pertaining to damage that is directly or indirectly the result of the Supplier’s non-compliance, 
untimely compliance or improper compliance with the Agreement or the Supplier’s violation 
of any other contractual or non-contractual obligation towards Century Aluminum or third 
parties (including the Dutch Sequential Liability Act). 

7.4 Any liability of Century Aluminum towards the Supplier is explicitly excluded, except in the 
event of intent or deliberate recklessness on the part of the management of Century 
Aluminum. 

7.5 The Supplier shall remain adequately insured at their own expense against liability, and, if 
required, shall provide Century Aluminum with access to the insurance policy or insurance 
policies. If required, Century Aluminum shall also be listed on the policy as the co-entitled 
party. 

 
Article 8 - Confidentiality and intellectual property 

8.1 Schedules, drawings, diagrams, models, dies and the like, as well as in general all 
documents, written and verbal information provided by or through Century Aluminum to 
Supplier or acquired or manufactured by Supplier in connection with the execution of an 
Agreement are strictly confidential and remain the sole property of Century Aluminum, or 
become Century Aluminum's sole property simultaneously with the transfer of title of the 
Goods from Supplier to Century Aluminum.  

8.2 Except with Century Aluminum's prior written permission, Supplier is bound to secrecy in 
respect of all information and data from Century Aluminum that Supplier learns or receives 
in connection with any Agreement and except with Century Aluminum's prior written 
permission, Supplier cannot make them available to third parties. 

8.3 Supplier will impose the obligations prescribed to Supplier by paragraphs 1 and 2 of this 
article on its own suppliers and subcontractors. 

 
Article 9 - Default and termination 

9.1 Century Aluminum shall be entitled to dissolve an Agreement wholly or in part by means of 
a written statement without prior notice of default and legal intervention being required, and 
without being liable to compensate the Supplier in any way if:  

- Supplier fails to perform its contractual obligations towards Century Aluminum in a 
prompt or proper manner; 

- Supplier has gone bankrupt, has been granted suspension of payments, has 
ceased or winds up its business, the property of or control over Supplier or a 
substantial part of its assets is transferred in any way to a third party or if a 
substantial part of its assets are attached.   

9.2 All claims we may have or acquire pertaining to the Supplier in the event of dissolution or 
interim termination, shall be immediately and fully payable at that time. 

 
Article 10 – Consequential liability 

10.1 This article shall apply if articles 34 or 35 of the Dutch Collection of State Taxes Act, or 
articles 16a of 16b of the Social Security Coordination Act are applicable. 

10.2 The Supplier is obliged to present to Century Aluminum the following documents at the first 
request: 

a) The most recent registration in the Trade Register of the Chamber of 
Commerce; 

b) The most recent registration with a Trade Association; 
c) Establishment or exemption, if prescribed for the relevant sector; 
d) Sales tax and income tax number; 
e) A signed statement drawn up by a chartered accountant which proves the 

Supplier has paid the payroll tax, social security contributions and VAT owed in 
relation to the hired staff during the course of the agreement within the 
framework of the performance of the agreement with Century Aluminum; 

f) Copy of blocked account agreement 
10.3 The Supplier shall strictly comply with their obligations with regard to the payment of sales 

tax and payroll tax and social security contributions and they are liable for all damage that 
Century Aluminum would suffer if Century Aluminum were to be held jointly and severally 
responsible for untimely payment by the Supplier. 

10.4 If and insofar as the Supplier does not present the statement intended in article 10.2 under 
e, Century Aluminum shall be authorised to suspend payment up to the amount for which 
Century Aluminum runs the risk of liability. Century Aluminum is always entitled to pay the 
social security contributions, payroll tax and/or VAT payable into the appropriate blocked 
account or to pay the relevant amounts to the Tax and Customs Administration or the trade 
association; these actions shall also release Century Aluminum from its obligations towards 
the Supplier. 

 
Article 11 - Subcontracting and contract takeover 

11.1 The Supplier is not permitted to have the Agreement with Century Aluminum fully or partially 
(co-)performed by a third party/subcontractor without the explicit and written consent of 
Century Aluminum. Century Aluminum may attach conditions to such consent. 

11.2 The Supplier shall be responsible for third parties at their side (for example staff of the 
Supplier or third parties directly or  
indirectly involved by the Supplier). 

 
Article 12 – Drawings and drawing work 
Execution, production and supply of drawing work by the Supplier shall occur in accordance with the 
most recent prescriptions and regulations. 
 
Article 13 - Applicable Law and choice of forum 
13.1 The legal relationship between Century Aluminum and the Supplier shall be governed by 

Dutch law. 
13.2 All disputes shall be exclusively settled by the competent court within the judicial district of 

Zeeland-West-Brabant. 
 
Article 14 – Internationally Responsible Business Conduct 
14.1           Supplier shall accept the OECD Guidelines for Multinational Enterprices and the UN  
                  Guiding Principles on Business and Human Rights as the reference for International  
                  responsible Business Conduct.     
14.2           Supplier commits to performing due diligence in the supply chain and strives to 
                  positively impact human rights, working conditions and environment. 

 
 

 
 
 


