Algemene Leverings Voorwaarden
Toelichting overeenkomst en partijen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering en het
onderhoud van de Philips Heartstart defibrillator, alsmede alle
daarmee samenhangende accessoires en diensten, door
ProCardio (Leverancier) en de Koper.

Artikel I.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
AED: Automatische Externe Defribillator, apparaat waarmee
een hart dat ventrikelfibrilleert via een electrische impuls het
normale hartritme (pompen) weer aanneemt.
Leverancier: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van Leverancier
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Koper,
welke mondeling of schriftelijk (ook via enige elektronische
weg) tot stand is gekomen.
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor
iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen Leverancier
en een Koper waarop Leverancier deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Leverancier en Koper zullen alsdan
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel II.

Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.

Artikel III.

betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van
faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt
gelegd.
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en
geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij
niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Aflevering

Na ontvangst van de bestelde goederen door Leverancier,
wordt (indien van toepassing) een afspraak gemaakt met
Koper ter aflevering van de goederen. Tevens wordt een
afspraak gemaakt voor de training aan het door Koper
geselecteerde personeel. Facturering vindt in beginsel plaats
na de aflevering en training.
Indien de training, op instructie van Koper, niet eerder dan 2
kalenderweken na aflevering van de AED plaats kan vinden,
vind de facturatie direct na aflevering plaats.

Artikel IV.
Betalingsvoorwaarden en
eigendomsvoorbehoud
Betalingen zijn, behoudens overeengekomen afwijking,
verschuldigd binnen een termijn van 14 werkdagen na
factuurdatum. De Koper is door het enkele feit dat betalingen
niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt, in
verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim intreedt, is
de Koper een rente verschuldigd van 1% per maand (gedeeltes
van een kalendermaand tellen voor een hele maand) over het
onbetaald gebleven bedrag. De leverancier mag alle kosten de
hij redelijkerwijs in verband met verzuim van de Koper maakt,
waarzonder begrepen alle kosten van expertise en van
rechtsbijstand, aan de Koper in rekening brengen. Tenzij de
leverancier verkiest de gemaakte kosten te specificeren,
worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het bedrag
(c.q. de waarde) van de door de leverancier geldend gemaakte
vordering, met een minimum van € 75,-- per voorkomend
geval.
Eigendomsvoorbehoud
Zolang Leverancier geen volledige betaling inzake een
Overeenkomst van partijen met betrekking tot de levering van
goederen, uitvoering van werk of van de koop/verkoop
(inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder
begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen,
eigendom van Leverancier.
Leverancier heeft het recht deze goederen terug te vorderen
en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn
verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van

Artikel V.

Garantie & aansprakelijkheid

Leverancier geeft een garantie van 8 jaar op de AED.
Uitgezonderd hiervan zijn de elektrodecassette (de maximale
houdbaarheidsdatum hiervan is 2 jaar) en de batterij (de
maximale houdbaarheidsdatum hiervan is 4 jaar).
Indien binnen deze periode een gebrek aan de AED optreedt,
zal dit door ProCardio worden gerepareerd of door vervanging
worden opgelost. Dit naar oordeel van ProCardio.
Indien tot vervanging of reparatie wordt besloten zullen beide
partijen, indien van toepassing, ieder de eigen kosten van
verzending voor haar rekening nemen.
Leverancier aanvaardt aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit toerekenbare tekortkoming van Leverancier.
Leverancier zal in die gevallen uitsluitend aansprakelijk zijn
voor vervangingsschade, dat wil zeggen vergoeding van de
waarde van de achterwege gebleven prestatie. Aanvullende
schade, waaronder mede begrepen vertragingsschade en
gevolgschade, wordt niet vergoed.
Indien op de beperking van de aansprakelijkheid tot
vervangingsschade onder de omstandigheden van het geval
geen beroep kan worden gedaan, kan Leverancier naast
vervangende schadevergoeding, vergoeding van aanvullende
schade vorderen. De aanvullende schadevergoeding bedraagt
nooit meer dan 25 procent van de prijs (exclusief B.T.W.)
bedongen bij de overeenkomst tussen partijen voor de
achterwege gebleven prestatie.
De AED is geen vervanging van medische zorg, doch slechts
een veilige aanvulling daarop. Leverancier aanvaardt geen
aansprakelijkheid indien een slachtoffer na inzet van de AED
alsnog niet gered kan worden.

Artikel VI.

Tussentijdse beëindiging

De Overeenkomst zal van rechtswege, zonder rechterlijke
tussenkomst, en zonder dat Leverancier schadeplichtig kan
worden gesteld, zijn beëindigd in de navolgende gevallen:
a.
indien Koper ondanks sommatie in gebreke blijft binnen
21 dagen na sommatie de verschuldigde vergoedingen te
voldoen;
b.
met onmiddellijke ingang: bij faillissement, toepassing
van de schuldsaneringsregeling of surseance van betaling
van de Koper;
c.
ingeval de Koper een rechtspersoon is; met onmiddellijke
ingang bij ontbinding van die rechtspersoon.
Leverancier zal Koper in deze gevallen hiervan schriftelijk op
de hoogte stellen.
Ingeval van tussentijdse beëindiging, heeft Leverancier het
recht om van Koper volledige vergoeding van door haar
geleden schade te vorderen.

Artikel VII.

Wijziging van voorwaarden

Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te
brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Leverancier zal de
gewijzigde voorwaarden tijdig aan Koper toezenden. Indien
geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden
wijzigingen jegens Koper in zodra hem de wijziging is
medegedeeld.

Artikel VIII.

Toepasselijk recht & geschillen

Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn
uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.
Toepasselijkheid van internationale verdragen terzake van
koop van roerende zaken, waaronder het Weens Koopverdrag,
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Partijen zullen alle geschillen terzake waarvan forumkeuze is
toegelaten, in eerste aanleg ter beslissing voorleggen aan de
bevoegde rechter te Amsterdam
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