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Aanbevolen voorwaarden voor overeenkomsten met derden 

Wanneer dit mogelijk is en afhankelijk van de specifieke feitelijke omstandigheden van elke zakenpartner 
[derde], zal Regal ook overwegen de volgende aanvullende voorwaarden op te nemen: 

2.6 Nauwkeurigheid en beroep van Regal op de due diligence van de [derde].  
In verband met Regals selectie van [de derde] heeft [de derde] Regal bepaalde informatie verschaft 
en een vragenlijst ingevuld en bepaalde certificaten verstrekt die hier zijn bijgevoegd (gezamenlijk 
de "Anticorruptie due diligence-informatie").  [De derde] verklaart en garandeert aan het bedrijf dat 
de anticorruptie due diligence-informatie correct en volledig is in antwoord op Regals verzoek om 
deze informatie, en geen fouten, onjuiste verklaringen of weglatingen bevat die de verklaringen of 
garanties van [de derde] volgens deze overeenkomst in enig relevant aspect onvolledig of onjuist 
zouden maken.  [De derde] begrijpt uitdrukkelijk dat door deze overeenkomst aan te gaan, Regal 
zich beroept op de nauwkeurigheid en volledigheid van de anticorruptie due diligence-informatie en 
gelooft en verwacht dat [de derde] zijn ethisch gedrag zal handhaven en zal vermijden maatregelen 
te nemen of nalaten te nemen, die ertoe kunnen leiden dat Regal blootstaat aan aansprakelijkheid 
wegens overtreding van de FCPA, de Britse omkopingswet of een andere toepasselijke 
anticorruptie- of andere wet. 

2.8 Blijvende verplichting van [de derde] om te informeren.  [De derde] gaat 
ermee akkoord dat als hij iets verneemt of redenen heeft om iets te weten over: (i) een betaling, 
aanbod of overeenkomst om een betaling te doen aan een publieke functionaris met het doel om 
zaken te kunnen (blijven) doen met Regal volgens de overeenkomst of anderszins, of (ii) een andere 
ontwikkeling tijdens de duur van de overeenkomst die op enigerlei wijze de hierbij op deze datum of 
wanneer dan ook tijdens de duur van de overeenkomst gedane of gegeven verklaringen, garanties 
en certificaten van [de derde] betreffende de FCPA of een andere wet die corruptie, omkoping of 
fraude verbiedt, onjuist of onvolledig maakt, [de derde] onmiddellijk _____________ schriftelijk op de 
hoogte zal stellen van deze kennis of dit vermoeden en van de gehele basis die bekend is aan [de 
derde]. 

2.9 Blijvende plicht van [de derde] om eigenaarschap van de overheid bekend 
te maken.  In het geval dat tijdens de duur van de overeenkomst een publieke functionaris een 
belang van welke aard dan ook, direct of indirect, in [de derde] of in de overeenkomst verkrijgt, komt 
[de derde] overeen dat hij dit onmiddellijk, volledig en nauwkeurig schriftelijk aan het bedrijf bekend 
zal maken, en dat na deze bekendmaking de overeenkomst onmiddellijk door Regal kan worden 
beëindigd na schriftelijke kennisgeving aan [de derde] behoudens de voorwaarden van paragraaf 
___ van de overeenkomst. 

2.10 Vrijwaring. [De derde] gaat ermee akkoord om Regal en zijn respectieve 
functionarissen, directieleden, werknemers, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren tegen alle 
claims, eisen, procedures, schadekosten of onkosten van welke vorm of aard dan ook, inclusief 
advocatenkosten en andere kosten voor juridische verdediging, direct of indirect, die zij, of een van 
hen, kunnen ondergaan of oplopen als gevolg van handelingen of verzuim van [de derde] of een van 
zijn directieleden, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers of agenten, voortvloeiend uit 
een (i) schending van een van de verklaringen, garanties of convenanten van [de derde] die in deze 
overeenkomst zijn uiteengezet, (ii) overtreding door [de derde] van een toepasselijke wet, voorschrift 
of bevel, inclusief maar niet beperkt tot de FCPA of de Britse omkopingswet; of (iii) overtreding door 
het bedrijf van een toepasselijke wet, voorschrift of bevel, inclusief maar niet beperkt tot de FCPA of 
de Britse omkopingswet, indien deze overtreding door het bedrijf een direct gevolg is van een 
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genomen of niet genomen maatregel van [de derde] of een van zijn directieleden, functionarissen, 
werknemers, vertegenwoordigers of agenten. 

2.11 Regals recht tot bekendmaking.  In het geval dat Regal vaststelt, naar eigen 
oordeel, te goeder trouw, dat [de derde] de FCPA heeft overtreden, dan mag Regal de 
overeenkomst beëindigen en de overtredingen van de FCPA bekendmaken aan iedere relevante 
overheidsinstantie, inclusief, maar niet beperkt tot, het Amerikaanse ministerie van Justitie, de 
Amerikaanse Securities and Exchange Commission of de Britse Serious Fraud Office. 
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