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Code of Conduct for Suppliers and Third Party Intermediaries of Siemens
Gamesa Renewable Energy Group of Companies
Gedragscode voor leveranciers en externe tussenpersonen van de Siemens
Gamesa Renewable Energy Groep

Declaration of Acceptance
Verklaring van aanvaarding

We hereby declare the following:

Wij verklaren hierbij het volgende:

1. We understand the terms and conditions set forth in the Code of Conduct for Suppliers and Third
Party Intermediaries of Siemens Gamesa Renewable Energy Group of Companies (SGRE) and
hereby commit ourselves and our affiliated companies, in addition to our commitments set out in
the supply agreements with SGRE, to comply with its principles and requirements.

Wij begrijpen de voorwaarden die in de gedragscode voor leveranciers en externe
tussenpersonen van de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) Groep zijn vastgelegd en
verplichten ons en de aan ons gelieerde bedrijven hierbij, naast onze verplichtingen in de
leveringsovereenkomsten met SGRE, tot het naleven van deze principes en vereisten.

2. We accept the completion of the necessary compliance checks and audits by SGRE or third party
on behalf of the SGRE even at our facility.

Wij accepteren dat de noodzakelijke nalevingscontroles en -audits door SGRE of een derde partij
namens SGRE worden uitgevoerd, zelfs in onze vestigingen.

3. We accept to report and inform SGRE of any relevant changes into this statement if the conditions
vary during the commercial relationship maintained with SGRE, accepting the consequences, if
any, which may arise as a result of such change, including suspension and/or resolution of the
corresponding contract.

Wij accepteren SGRE op de hoogte te stellen van alle relevante wijzigingen in deze verklaring in
het geval dat de voorwaarden tijdens de commerciële relatie met SGRE veranderen, en
aanvaarden de eventuele gevolgen van een dergelijke wijziging, met inbegrip van de opschorting
en/of ontbinding van het desbetreffende contract.
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____________________________

Place, Date
Plaats, Datum

____________________________

Signature
Handtekening

____________________________

Company Name
Bedrijfsnaam

____________________________

Name (BLOCK CAPITALS), Function
Naam (HOOFDLETTERS), Functie

This document shall be signed by an authorized representative of the company and returned to SGRE
within 10 working days of receipt.

Dit document moet door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf worden ondertekend en
binnen 10 werkdagen na ontvangst aan SGRE worden teruggestuurd.

Signature of this declaration may be made and delivered electronically, provided that the electronic
signature allows identification and authentication of the signatory.

Deze verklaring mag elektronisch worden ondertekend en teruggestuurd, op voorwaarde dat de
elektronische handtekening door de ondertekenaar kan worden geïdentificeerd en geverifieerd.

If the mandatory legislation prohibits an electronic signature, signature of this declaration shall be
made and delivered in original form to the purchasing Siemens Gamesa legal entity.

Als de toepasselijke wetgeving een elektronische handtekening verbiedt, moet deze verklaring in
originele vorm worden ondertekend en naar de kopende juridische Siemens Gamesa entiteit worden
teruggestuurd.

In this document of two languages, the English version represents the common understanding of the
Supplier and Siemens Gamesa. Any other language version is provided as a translation. In the event
of conflict between the two versions, the English version will prevail.
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