
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

I.- VERKOOPVOORWAARDEN (TE KOOP IN NEDERLAND) 
 
1 Definities 
 

De volgende definities zijn van toepassing op alle Algemene Voorwaarden die in dit document zijn 
opgenomen:  
 

1.1 Het “Bedrijf“ betekent Biomet 3i UK Limited, met statutaire zetel in het Verenigd Koninkrijk, 
kantoor houdend te: One, Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven in het 
Companies House, onder nr: 03230910. 
 

1.2 Onder “Klant” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of organisatorische 
eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, van wie een bestelling of bestellingen van Goederen, of van in 
bruikleen te geven of in bewaring te geven Artikelen of in bewaring te geven Voorraden is of wordt 
ontvangen. 
 

1.3 “Partijen” betekent het Bedrijf en de Klant. 
 

1.4 “Partij” betekent het Bedrijf of de Klant. 
 

1.5 De “Goederen” betekent de artikelen of voorwerpen die het Bedrijf overeenkomstig deze 
Verkoopvoorwaarden moet leveren. 
 

1.6 “Voorwaarden” zijn de Verkoopvoorwaarden, de Voorwaarden voor leningen en de Voorwaarden 
voor in bewaring gegeven voorraden die in dit document staan, en alle bijzondere voorwaarden die 
schriftelijk door het Bedrijf overeengekomen zijn. 
 

1.7 “Leveringsdatum” betekent de door het Bedrijf gespecificeerde datum waarop de Goederen 
geleverd moeten worden. 
 

1.8  Onder “Geleend Artikel” wordt verstaan het artikel of de artikelen die het Bedrijf zal uitlenen 
volgens de Voorwaarden voor leningen. 
 

2. Algemeen 
 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de verkoop van Goederen 
door het Bedrijf aan de Klant bij afwezigheid van: (i) een specifiek verkoopcontract afgesloten tussen het 
Bedrijf en de Klant, of (ii) bijzondere voorwaarden die door het Bedrijf aan de Klant ter beschikking gesteld 
zijn. Dergelijke contractvoorwaarden of bijzondere voorwaarden hebben voorrang boven deze 
Voorwaarden.  
 

2.2 Alle bestellingen van Goederen zullen door de Klant schriftelijk of via elektronische 
communicatiemiddelen aan het Bedrijf gedaan worden en zullen beschouwd worden als een aanbod van 
de Klant om Goederen te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. 
 
2.3 Door het plaatsen van een bestelling voor de Goederen aanvaardt de Klant de Voorwaarden. 
 



 
2.4 Deze Voorwaarden vormen, samen met eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk door het 
Bedrijf zijn overeengekomen, de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant en elke 
vertegenwoordiging, garantie, uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde, hetzij schriftelijk of mondeling, 
wordt hierbij uitgesloten, samen met elke voorwaarde of garantie die bij wet geïmpliceerd is. 
 
3. Prijs voor de Goederen 
 
3.1 De prijs voor de Goederen is de door het Bedrijf opgegeven prijs. Als er geen prijs is opgegeven, zal 
de prijs, de prijs zijn die is vermeld in de gepubliceerde prijslijst van het Bedrijf die geldig is op de datum 
van aanvaarding van de bestelling. Alle opgegeven prijzen worden in de offerte vermeld. 
  
3.2 Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, die indien van toepassing gefactureerd wordt tegen het 
tarief dat van toepassing is op de datum van levering van de Goederen. 
 
3.3 Wanneer Goederen op verzoek van de Klant moeten worden geëxporteerd, is de opgegeven prijs 
af fabriek. 
 
4. Betalingsvoorwaarden 
 
4.1 De verzonden Goederen zullen vergezeld gaan van de factuur met de beschrijving, de hoeveelheid 
en de prijs van de Goederen en van de verplichte documenten die volgens de toepasselijke wetgeving 
vereist zijn. 
 
4.2 De betaling van de prijs en van de btw of andere omzetbelasting en douanerechten is verschuldigd 
binnen 30 dagen na de datum van de factuur of bij de levering, afhankelijk van wat het vroegste is, of binnen 
een andere termijn die het Bedrijf schriftelijk met de Klant kan overeenkomen. Eventuele betalingen 
moeten worden overgemaakt op de bankrekening die op de factuur of het ontvangstbewijs is vermeld. 
 
4.3 Indien het Bedrijf redelijke twijfels heeft over de kredietwaardigheid van een Klant of in geval van 
levering aan nieuwe Klanten, heeft het Bedrijf het recht om een voorschot of een andere vorm van 
garantie/zekerheid van de Klant te vragen. 
 
4.4 Als de Klant op de vervaldag in gebreke blijft met de volledige of gedeeltelijke betaling, dan heeft 
het Bedrijf, onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen die het Bedrijf krachtens de toepasselijke 
wetsbepalingen ter beschikking staan, het recht om, na de Klant daarvan naar behoren in kennis gesteld te 
hebben: 
 

4.4.1 het contract te annuleren of alle verdere leveringen van Goederen aan de Klant op te 
schorten; en 

4.4.2 De Klant een wettelijke rente aan te rekenen op alle achterstallige facturen (zowel voor als 
na een vonnis of beschikking van de rechtbank) over het onbetaalde bedrag, tegen de op dat 
moment geldende rente, zoals bepaald in de wet, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

 
4.5 De kosten voor het innen van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de Klant. 
 
4.6 De door de Klant gedane betalingen zullen eerst alle verschuldigde rente en kosten dekken, en 
daarna de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant vermeldt dat de betaling 
betrekking heeft op een latere factuur. 



 
 
4.7 Opmerkingen of klachten over facturen, moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de betrokken 
factuur schriftelijk (met bijvoeging van alle nodige of later gevraagde documenten) worden ingediend, 
anders wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting niet 
op. 
 

5. Levering 
 

5.1 Een door het Bedrijf opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een 
overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover de levering afhankelijk is van prestaties door 
derden op de door die derden verstrekte informatie. Het Bedrijf zal zijn uiterste best doen om het tijdstip 
van levering in acht te nemen. In het geval dat het Bedrijf informatie van de Klant nodig heeft om zijn 
verplichting onder deze Voorwaarden na te komen, begint de termijn voor de levering pas te lopen vanaf 
de dag waarop het Bedrijf al deze noodzakelijke informatie in zijn bezit heeft gekregen. 
 

5.2 Tenzij het Bedrijf en de Klant anders overeengekomen zijn, zullen de Goederen tijdens de normale 
kantooruren geleverd worden in de vestigingsplaats van de Klant, of op een andere plaats die door de 
Partijen overeengekomen kan worden. Het Bedrijf zal ervoor zorgen dat elke levering vergezeld gaat van 
een leveringsbon die duidelijk zichtbaar is, en waarop onder andere het bestelopdrachtnummer, de datum 
van de bestelopdracht, het aantal colli en de inhoud vermeld staan.  
 

5.3 De handtekening van de Klant of een van zijn vertegenwoordigers op de leveringsbon van het 
Bedrijf geldt als een voorlopig bewijs van levering of de afhaling van de goederen. 
 

6. Risico en eigendom 
 

6.1 Behoudens de dwingende bepalingen van de wet, die door de Partijen niet gewijzigd kunnen 
worden, gaat het risico van beschadiging of verlies van de Goederen over op de Klant: 
 

6.1.1 In het geval van Goederen die in de vestiging van het Bedrijf geleverd moeten worden, op 
het tijdstip waarop het Bedrijf de Klant ervan in kennis stelt dat de Goederen voor afhaling 
beschikbaar zijn; of 
6.1.2 In het geval van Goederen die op een andere plaats dan in de vestiging van het Bedrijf 
geleverd moeten worden, op het tijdstip van levering of, indien de Klant de Goederen ten onrechte 
niet in ontvangst neemt, het tijdstip waarop het Bedrijf de levering van de Goederen heeft 
aangeboden. 
 

6.2 Niettegenstaande de levering en de overgang van het risico van de Goederen, zal de eigendom van 
de Goederen niet op de Klant overgaan totdat het Bedrijf de volledige betaling ontvangen heeft van: 
 

6.2.1 De prijs van de Goederen, vermeerderd met de toepasselijke btw of andere 
omzetbelasting of douanerechten; en 

6.2.2 Elk ander bedrag of alle andere bedragen die door de Klant aan het Bedrijf verschuldigd 
zijn op het moment van de levering van de Goederen aan de Klant. 
 

6.3 Als de Klant in gebreke blijft met het aanvaarden of afhalen van de Goederen, kan het Bedrijf de 
Goederen in bewaring stellen op kosten en risico van de Klant. 
 

6.4 Totdat de eigendom van de Goederen overgaat op de Klant in overeenstemming met deze 
Voorwaarden, zal de Klant de Goederen en elk van de Goederen in bewaring houden als een bewaarder 



 
namens het Bedrijf. De Klant zal de Goederen (zonder kosten voor de Onderneming) apart opslaan van alle 
andere Goederen in zijn bedrijf en ze zodanig markeren dat ze duidelijk geïdentificeerd worden als 
eigendom van het Bedrijf. 
 
6.5 Het Bedrijf heeft het recht om de prijs (plus de toepasselijke belastingen en douanerechten) terug 
te vorderen, niettegenstaande het feit dat de eigendom van de Goederen niet door het Bedrijf is 
overgedragen. 
 
6.6 De Klant zal de Goederen die eigendom zijn van de Onderneming niet in pand geven of op enigerlei 
wijze bezwaren als waarborg voor een schuldvordering. Onverminderd de andere rechten van het Bedrijf, 
worden, indien de Klant dit doet, alle bedragen die de Klant aan het Bedrijf verschuldigd is, onmiddellijk 
opeisbaar en betaalbaar. 
 
6.7 De Klant zal de Goederen voor de volledige prijs verzekeren en verzekerd houden tegen “alle 
risico’s” tot redelijke voldoening van het Bedrijf tot de datum dat de eigendom van de Goederen van het 
Bedrijf overgaat en zal op verzoek van het Bedrijf een kopie van de verzekeringspolis voorleggen. 
Onverminderd de andere rechten van het Bedrijf, worden, indien de Klant nalaat dit te doen, alle bedragen 
die de Klant aan het Bedrijf verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar. 
 
7. Garantie en retournering van defecte Goederen 
 
7.1 Het Bedrijf is aansprakelijk voor gebreken zonder de mogelijkheid van verdere vorderingen, maar 
onder de hieronder vermelde voorwaarden. 
 
7.2 Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de rechten van de Klant die voortvloeien uit gebreken 
onder de toepasselijke wetgeving te beperken. 
 
7.3 Om zijn verplichtingen door het Bedrijf naar behoren na te komen, is de Klant verplicht om 
gebreken te onderzoeken en te melden. Daarom moeten de afgeleverde Goederen onmiddellijk na 
ontvangst en, indien redelijk, ook door gebruik of bewerking van de monsters, door de Klant zorgvuldig op 
beschadigingen (schijnbare gebreken) worden gecontroleerd. De Klant moet het Bedrijf onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele zichtbare gebreken, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de 
geleverde Goederen. De Goederen worden geacht vrij van gebreken te zijn, indien de kennisgeving van 
gebreken niet tijdig is geschied. 
 
7.4 Defecten die niet onmiddellijk ontdekt kunnen worden, zelfs na zorgvuldige inspectie (verborgen 
gebreken) moeten onmiddellijk na hun ontdekking schriftelijk aan het Bedrijf worden meegedeeld. 
 
7.5 Als er een gebrek (schijnbare gebreken of verborgen gebreken) aan de geleverde Goederen is, heeft 
het Bedrijf de keuze om dit te verhelpen door ofwel het gebrek te verhelpen, ofwel een nieuw artikel te 
leveren dat vrij van gebreken is, ofwel de prijs terug te betalen. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zal 
het Bedrijf, met het oog op de rectificatie, alle noodzakelijke gedocumenteerde kosten voor zijn rekening 
nemen, in het bijzonder de verzend-, transport-, transit-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet 
verhoogd worden doordat de leveringsvoorwerpen naar een andere plaats dan het leveringsadres gebracht 
werden. De extra kosten of uitgaven die voortvloeien uit het brengen van het geleverde goed naar een 
andere plaats dan het leveringsadres, zijn voor rekening van de Klant. Vervangen onderdelen zijn eigendom 
van het Bedrijf en moeten naar ons teruggestuurd worden. 
 



 
7.6 Zodra alle relevante controles over de geschiktheid om terug te sturen uitgevoerd zijn, zal het 
Bedrijf de Klant alle informatie en documenten bezorgen die nodig zijn om de Goederen naar het Bedrijf 
terug te sturen voor vervanging, rectificatie of de terugbetaling. 
 
7.7 In geval van een geschil tussen de Partijen dat voortvloeit uit een klacht van de Klant over een 
gebrek van bestelde Goederen die de Partijen niet via onderhandelingen kunnen oplossen, zal dit geschil 
worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde partij (bv. een laboratorium) die door de Partijen is 
overeengekomen. De onafhankelijke derde voert analyses uit op representatieve monsters van de 
respectieve zending van de Goederen en zijn bevindingen zijn definitief en bindend voor de Partijen. De 
kosten van een dergelijke analyse komen ten laste van de Partij waarvan het standpunt niet wordt bevestigd 
door de bevindingen van de onafhankelijke derde. De Partij die in gebreke is gesteld, draagt de kosten van 
de laboratoriumanalyse, de terugzending, de vervanging en/of de vernietiging van de defecte Goederen. 
 
7.8 Aangezien de producten bestemd zijn voor gebruik door de Klant, wijzen wij elke aansprakelijkheid af 
die voortvloeit uit het doorverkopen van de producten door de Klant.  
 
7.9 De producten zijn bestemd voor gebruik door de Klant. Bovendien erkent en stemt de Klant ermee in 
dat (i) de distributie en de wederverkoop van de producten een gereglementeerde activiteit is, en dat als 
dusdanig de distributie en het commercialiseren van de producten onderworpen is aan een vergunning van 
de relevante autoriteiten, en (ii) de Klant de producten niet wettelijk mag doorverkopen tenzij de Klant in 
het bezit is van de relevante vergunning om dat te doen.  
 
In geval van niet-goedgekeurde doorverkoop van onze producten behouden wij ons het recht voor om elke 
actie te ondernemen die wij nodig achten voor de vergoeding van de schade die ons toegebracht wordt, 
met inbegrip van het recht om elke bestelling te annuleren en de verkoop van onze producten aan de niet-
conforme Klant stop te zetten. Wij wijzen elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wederverkoop van 
onze producten volledig van de hand. 
 
8. Annuleringen 
 
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de annulering van bestellingen van Goederen door de Klant te 
weigeren. 
9. Naleving van instructies, waarschuwingen en wetten 
 
De Klant zal te allen tijde: 
 
9.1 de instructies van het Bedrijf in verband met de Goederen in acht nemen, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot de behandeling, de verzorging, het vervoer, de opslag, de ontsmetting, de sterilisatie en 
het gebruik van de Goederen; 
 
9.2 naar behoren rekening houden met de schriftelijke waarschuwingen die het Bedrijf verstrekt in 
verband met eventuele gevaren die aan de Goederen verbonden zijn; 
 
9.3 voldoen aan alle toepasselijke wetten die relevant zijn voor de Goederen; en 
 
9.4 de in 9.1 en 9.2 genoemde punten meedelen aan alle personen aan wie de Klant toegang tot de 
Goederen verleent, 
 



 
en, voor zover de wet dat toelaat, vrijwaart de Klant het Bedrijf van en tegen alle vorderingen die tegen het 
Bedrijf worden ingesteld als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen krachtens 
dit artikel 9. 
 
10. Verzuim van de Klant 
 
10.1 Indien de Klant in gebreke blijft, kan het Bedrijf naar eigen goeddunken, en zonder afbreuk te doen 
aan andere rechten die het kan hebben: 

10.1.1 Alle toekomstige leveringen van Goederen aan de Klant opschorten en/of het contract 
beëindigen zonder aansprakelijkheid van zijn kant; en/of 
10.1.2 Eén van zijn rechten uitoefenen op grond van artikel 6 hierin. 
 

11. Verrekening en tegenvordering 
 
De Klant mag de betaling van een factuur of een ander aan het Bedrijf verschuldigd bedrag niet inhouden 
op grond van een recht op verrekening of een tegenvordering die de Klant om welke andere reden dan ook 
heeft of beweert te hebben. 
 
12. Intellectueel eigendom 
 
Het Bedrijf en de Klant komen overeen dat: 
 
12.1 De Klant door het sluiten van de overeenkomst geen enkel recht met betrekking tot het 
intellectuele eigendom verwerft; 
 
12.2 De Klant niet het recht heeft om merknamen, productnummers, enz. te veranderen of om de 
producten te wijzigen of te kopiëren; en 
 
12.3 Het Bedrijf alle eigendomsrechten, handelsmerken en auteursrechten voor alle inhoud die aan de 
Klant verstrekt wordt behoudt, met inbegrip van documenten, gegevensdragers, cijfers, tekeningen, 
patronen, kostenramingen, documentatie en andere documenten die door ons geproduceerd worden, 
evenals soortgelijke informatie in een materiële of immateriële vorm (zelfs in elektronische vorm). Ze 
mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die hierin zijn bepaald en mogen niet toegankelijk 
worden gemaakt voor derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geldt in het 
bijzonder voor alle documenten, gegevens, cijfers, tekeningen en andere informatie die wij als vertrouwelijk 
hebben aangemerkt. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het controleren of de documenten, 
gegevens, cijfers, tekeningen, sjablonen, documentatie en andere informatie die de Klant aan ons 
beschikbaar heeft gesteld, inbreuk maken op de rechten van derden, namelijk industriële 
eigendomsrechten en auteursrechten. 
 
13. Overmacht 
 
In geval van overmacht zal geen toerekenbare tekortkoming van toepassing zijn bij de uitvoering van de 
overeenkomst door de Partijen. Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen duurt, hebben de Partijen 
het recht de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot 
vergoeding van enige schade of tot betaling van enige vergoeding voor deze ontbinding. 
  
 



 
15. Diverse voorwaarden 
 
15.1 Op dit contract is het Engelse recht van toepassing en alle geschillen die uit dit contract 
voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Londen. 
 
15.2 Elke bepaling hierin die nietig of niet-afdwingbaar is of kan zijn, wordt in de mate van dergelijke 
ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid als scheidbaar beschouwd en heeft geen invloed op enige andere 
bepaling hierin. In dat geval zullen de Partijen overleg plegen om een nieuwe bepaling vast te stellen ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden 
met de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. 
 
15.3 Alle opschriften dienen slechts ter verduidelijking en zijn niet van invloed op de interpretatie van 
deze Voorwaarden. 
 
15.4 Geen enkele verklaring van afstand of nalatigheid van het Bedrijf (hetzij uitdrukkelijk of 
stilzwijgend) bij het afdwingen van een van zijn rechten onder deze voorwaarden zal het recht van het 
Bedrijf om dit in de toekomst te doen, aantasten. 
 
II.- ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LENINGEN (WIJZIGING VOOR “BIJZONDERE VOORWAARDEN 
VOOR GELEENDE PRODUCTEN”) 
 
1. Algemeen 

 
1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden voor Geleende producten zijn van toepassing op alle contracten voor 

het uitlenen van Geleende Artikelen door het Bedrijf aan de Klant, met uitsluiting van alle andere 
algemene voorwaarden, met inbegrip van alle voorwaarden die de Klant van toepassing zou kunnen 
achten op grond van een aankooporder, orderbevestiging of soortgelijk document. 

 
2. Geleend Artikel 

 
2.1 Het Geleende Artikel mag niet aan een derde worden overgedragen. De Klant zal zonder de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf de controle over het Geleende Artikel niet 
overdragen (ook niet voor reparatie of onderhoud), het verkopen of te koop aanbieden, 
onderverhuren of uitlenen, of toestaan dat er een hypotheek, last, pand of ander zekerheidsrecht op 
wordt gevestigd. 

 
2.2 De partijen erkennen en komen overeen dat niets in deze Voorwaarden een ongepaste beloning, 

aansporing of aanmoediging is om de producten of diensten van het Bedrijf te kopen, te leasen, te 
leveren, te gebruiken, aan te bevelen of aan te schaffen. 

 
3. Duur van de lening 

 
3.1 Op verzoek van het Bedrijf moet het Geleende Artikel onmiddellijk aan het Bedrijf teruggegeven 

worden. Indien het Bedrijf dat verlangt, zal de Klant de vertegenwoordigers van het Bedrijf toegang 
verlenen tot de terreinen van de Klant waar het Geleende Artikel zich bevindt, met het doel het 



 
Geleende Artikel te verwijderen. Indien het Bedrijf dat verlangt, zal de naar behoren gemachtigde 
vertegenwoordiger van de Klant een ontvangstbewijs van terugzending ondertekenen. 
 

4. Transport en kosten 
 

4.1 Het Geleende Artikel zal door het Bedrijf naar het door de Klant opgegeven adres worden vervoerd en 
bij beëindiging door het Bedrijf worden opgehaald. 
 

4.2 Het Bedrijf draagt het risico en de kosten van het vervoer en het ophalen van het Geleende Artikel 
krachtens artikel 5.1.  

 
4.3 Zodra de Klant het Geleende Artikel ontvangt, moet hij het inspecteren om zich ervan te vergewissen 

dat het in goede staat verkeert, volledig is en in alle opzichten geschikt is voor het doel waarvoor het 
bestemd is. Elk probleem of elke beschadiging moet onmiddellijk aan het Bedrijf gemeld worden. De 
aanvaarding van de levering door deze vertegenwoordiger vormt afdoende bewijs dat de Klant het 
Geleende Artikel heeft onderzocht en het in goede staat, volledig en in alle opzichten geschikt heeft 
bevonden voor het doel waarvoor het bestemd is. Indien het Bedrijf dat verlangt, zal de naar behoren 
gemachtigde vertegenwoordiger van de Klant een ontvangstbewijs ondertekenen dat deze 
aanvaarding bevestigt. 

 
5. Verantwoordelijkheden van de Klant 

 
5.1 De Klant zal ervoor zorgen dat het Geleende Artikel te allen tijde herkenbaar blijft als zijnde eigendom 

van het Bedrijf, en zal er waar mogelijk voor zorgen dat een zichtbaar merkteken in die zin aan het 
Geleende Artikel bevestigd wordt. 
 

5.2 De Klant zal de nodige stappen ondernemen (met inbegrip van het naleven van alle door het Bedrijf 
verstrekte veiligheids- en gebruiksinstructies) om, voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar, te verzekeren 
dat het Geleende Artikel altijd veilig en zonder gevaar voor de gezondheid is, wanneer het door een 
persoon op het werk wordt ingesteld, gebruikt, gereinigd of onderhouden. 

 
5.3 De Klant verbindt zich ertoe om: 
 

• het Geleende Artikel alleen te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is en in de 
staat waarin het zich bevindt; 
 

• passende procedures in te voeren voor de vrijgave van het Geleende Artikel voor het 
beoogde gebruik, bijvoorbeeld ontsmetting, desinfectie en sterilisatie vóór gebruik, en de 
Klant zal ervoor zorgen en controleren dat dergelijke procedures worden nageleefd vóór 
vrijgave van het Geleende Artikel voor het beoogde gebruik; 

 
• ervoor te zorgen en te controleren dat de gebruiker van het Geleende Artikel alle wettelijk 

bekendgemaakte informatie die door het Bedrijf of zijn aangesloten ondernemingen wordt 
geleverd, heeft gelezen en begrepen, voordat een Geleend Artikel aan de gebruiker wordt 
vrijgegeven. Al het personeel van de Klant dat belast is met de voorbereiding van het 
Geleende Artikel voor de teruggave van het Geleende Artikel zal door de Klant van 
soortgelijke informatie worden voorzien; en 

 



 
• zorgen voor passende procedures voor het onderhoud van het Geleende Artikel, en verbindt 

zich ertoe deze procedures na te leven. Tijdens de volledige duur van de bruikleen verbindt 
de Klant zich ertoe het Geleende Artikel in goede staat te houden, op grond van de 
technische specificaties en het verwachte gebruik ervan, zoals vermeld in de 
verzendingsnota. 

• zorgen voor een goede teruggave van het Geleende Artikel onder dezelfde voorwaarden als 
voorzien op het moment van de levering, met inbegrip van alle onderdelen, gereedschappen 
en bijbehorende documentatie. 

 

5.4 De Klant, als gebruiker van de Instrumenten, is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit 
het gebruik van het Geleende Artikel. De kosten in verband met het gebruik van het Geleende Artikel 
zullen uitsluitend door de Klant gedragen worden. Het Bedrijf of zijn aangesloten bedrijven zijn niet 
aansprakelijk voor welke schade dan ook, aan personen of aan eigendommen, die het gevolg zouden 
kunnen zijn van verkeerd gebruik of gebrekkig of nalatig gebruik of onderhoud van het Geleende 
Artikel. 

 

6. Aansprakelijkheid 
 

6.1 Na ontvangst van het Geleende Artikel en ongeacht of de Klant of een derde dit al dan niet 
veroorzaakt, is de Klant aansprakelijk voor alle schade, vernietiging, wijziging, diefstal, 
inbeslagneming, verbeurdverklaring of verlies van het Geleende Artikel (“Verlies van het Artikel”), 
tenzij de Klant het bewijs kan leveren dat het Verlies van het Artikel zich ook zou hebben voorgedaan 
als het Geleende Artikel door het Bedrijf zou zijn bewaard, of het gevolg is van gewone redelijke 
slijtage. 
 

6.2 Indien het Geleende Artikel vernietigd wordt of een totaal verlies ondergaat, zal de Klant 
binnen 90 dagen na deze vernietiging of dit totale verlies aan het Bedrijf de Waarde betalen die 
vermeld wordt in de prijslijst van het Bedrijf die op dat moment van kracht is met betrekking tot dit 
Geleende Artikel. 

 

6.3 Indien het Geleende Artikel beschadigd of gewijzigd is, zal het Bedrijf in overleg met de Klant bepalen 
welke reparaties op passende manier uitgevoerd moeten worden. De Klant moet de overeenkomstige 
kosten van die reparaties dragen. Elke waardevermindering ondanks de reparaties moet 
binnen 90 dagen na de voltooiing van de reparatiewerkzaamheden aan het Bedrijf worden 
terugbetaald. 

 

6.4 Indien de Partijen het niet eens kunnen worden over de vaststelling van het bedrag van de schade of 
van de eventuele waardevermindering, zullen deze worden vastgesteld door een onafhankelijke 
deskundige, die door de Partijen wordt aangewezen.  

 

6.5 Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een partij jegens de andere partij uitsluiten 
of op enigerlei wijze beperken (i) wegens fraude, (ii) wegens overlijden of persoonlijk letsel 
veroorzaakt door nalatigheid, (iii) uit hoofde van de schadeloosstelling in artikel 8.3. of (iv) in de mate 
waarin hetzelfde niet uitgesloten of beperkt kan worden vanuit rechtswege. 
 

7. Kosten en risico 
 

7.1 Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van het Geleende Artikel gaat bij de 
levering over op de Klant. Het Geleende Artikel blijft tijdens de Leentermijn en elke verdere termijn 
gedurende welke het Geleende Artikel in het bezit, de bewaring of de controle van de Klant is, 



 
uitsluitend voor risico van de Klant, tot op het moment dat het Geleende Artikel weer aan het Bedrijf 
wordt afgeleverd. 
 

7.2 De Klant moet de kosten dragen die gemaakt worden in verband met het Geleende Artikel, met 
inbegrip van de kosten van documentatie, verzekering, vergunningen, vrijwaring van wettelijke 
belangen, vervangingsmaatregelen, enz. 

 

7.3 De Klant vrijwaart het Bedrijf en houdt het Bedrijf gevrijwaard tegen alle verliezen, vorderingen, 
aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook, die voortvloeien uit, of 
verband houden met het niet naleven van de voorwaarden van deze Overeenkomst door de Klant. 

 

8. Beëindiging  
 

8.1 De Klant moet de teruggave van het Geleende Artikel binnen 7 werkdagen na het plaatsvinden van 
de operatie mogelijk maken.  

8.2 Als de Leningstermijn zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf langer wordt dan de 
hierboven aangegeven periode, kan het Bedrijf (onverminderd artikel 5) het Geleende Artikel op 
kosten van de Klant bij de Klant ophalen of laten ophalen. 
 

8.3 Het Geleende Artikel blijft te allen tijde eigendom van het Bedrijf. De Klant verbindt zich ertoe alle 
eigendomsrechten van zijn contractuele partners (verhuurders, agenten, enz.) op het Geleende 
Artikel uit te sluiten. 

 

8.4 Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel dat het Bedrijf ter beschikking staat, 
kan het Bedrijf de Leningtermijn beëindigen met een schriftelijke opzegging aan de Klant. 

 

III.- ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJ DE KLANT IN BEWARING GEGEVEN VOORRADEN 
 

1.1 Het Bedrijf zal de door de Klant bestelde producten in bewaring aan de Klant leveren volgens de 
medische behoeften van zijn patiënten en betekend via de leveringsbon of toekomstige 
leveringsbonnen. 
 

1.2 De Klant moet onmiddellijk de leveringsbon ondertekenen en de genoemde producten in zijn 
inventarislijst noteren, en de producten komen op die manier in zijn voorraad. Eventuele 
veranderingen die zich in verband met deze producten voordoen, moeten onmiddellijk aan het 
Bedrijf worden meegedeeld, maar niet later dan 2 werkdagen nadat de verandering zich heeft 
voorgedaan. 

 

1.3 De producten die bij de Klant in bewaring zijn gegeven, zijn eigendom van het Bedrijf of van de 
overeenkomstige onderneming van zijn groep, totdat de Klant ze opent, gebruikt of implanteert. 

 

1.4 Vanaf dat moment wordt het product beschouwd als gekocht door de Klant en moet het Bedrijf 
onmiddellijk op de hoogte gebracht worden voor de facturering. 

 

1.5 Voordat de eigendom van de producten op de Klant is overgegaan, kan deze ze aan het Bedrijf 
terugsturen, voor zover ze in goede staat en ongeopend zijn. 

 

1.6 Het risico van verlies van deze producten gaat over op de Klant op het moment dat de Klant deze 
producten opent, gebruikt of implanteert. De Klant is echter verplicht de producten zo op te slaan 
dat ze beschermd zijn tegen beschadiging, diefstal, vernieling of bederf, en in dit opzicht is de Klant 



 
ten opzichte van het Bedrijf verantwoordelijk voor verlies, vernieling of bederf van de producten, 
veroorzaakt door onjuiste opslag van de producten. 

 
1.7 De Klant verbindt zich ertoe de merken, handelsmerken of tekens die het Bedrijf of een ander bedrijf 

van zijn groep op de producten gebruikt kan hebben, niet te verwijderen of te wijzigen. Evenzo 
verbindt de Klant zich ertoe de producten gescheiden van andere producten die in hetzelfde magazijn 
bewaard worden, op te slaan. 

 
1.8 De Klant is verplicht om het volgende te garanderen: 
 

• dat de producten correct worden opgeslagen.  
• dat de producten worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke 

voorschriften en opslaginstructies van de fabrikant, die met de verpakking van de producten 
worden verstrekt. 
 

1.9 De Klant draagt alle kosten voor het in bewaring geven van de producten, het beheer ervan, met 
inbegrip van de betaling van de eventuele huur van de opslagplaats, de speciale 
inrichtingsmaatregelen, het personeel, de opslaguitrusting enz. 
 

1.10 Het Bedrijf zal periodieke controles of inventarisaties van de aan de Klant in bewaring gegeven 
producten uitvoeren om de voorraden te verifiëren, waarvoor de Klant het Bedrijf toegang tot zijn 
faciliteiten zal verlenen binnen een termijn van maximaal 48 uur vanaf de datum van indiening van 
een verzoek hiertoe. 

 
1.11 Indien, als gevolg van voornoemde controles of inventarisaties, het gebrek aan een product dat in 

bewaring is gegeven aan de Klant wordt vastgesteld, en de Klant het Bedrijf niet op de hoogte heeft 
gebracht van het gebruik of het implanteren van dat product, zal het Bedrijf dat product onmiddellijk 
aan de Klant factureren, tegen de prijs op de prijslijst van het Bedrijf die op dat moment van kracht 
is. 

 
1.12 De Klant zal het factuurbedrag onverwijld betalen volgens de betalingsvoorwaarden die op de 

genoemde factuur vermeld staan. Als de Klant te laat is met de betaling van een factuur die in 
overeenstemming met deze Voorwaarden is uitgegeven, heeft het Bedrijf recht op de wettelijke 
rente voor vertraging in handelstransacties. 

 
1.13 In alle omstandigheden is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om vóór het gebruik 

of de implantatie van het product na te gaan of het in goede staat is en niet over datum is.  
 
1.14 Het Bedrijf geeft geen enkele specifieke of impliciete garantie en neemt geen enkele 

verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid van producten die in bewaring zijn gegeven, noch voor 
de mogelijkheid van schade door gebrekkige producten, wanneer de gebreken te wijten zijn aan een 
slechte bewaring van de producten door de Klant. 

 
1.15 Het beheer en de behandeling van producten waarvan de vervaldatum is verstreken, zijn uitsluitend 

de verantwoordelijkheid van de Klant. Vervallen producten moeten uit de voorraad bruikbare 
producten gehaald worden en in een schone en aparte ruimte bewaard worden, om te voorkomen 
dat ze per ongeluk gebruikt worden. 

 



 
1.16 De Klant is verplicht het Bedrijf te informeren over de in bewaring gegeven producten die binnen ten 

minste 120 (honderdtwintig) dagen de houdbaarheidsdatum hebben bereikt die op het etiket van 
het product vermeld staat. Het Bedrijf zal beslissen of het product (de producten) vervangen 
moet(en) worden door een soortgelijk product of uit de consignatievoorraad gehaald moet(en) 
worden. In beide gevallen zorgt het Bedrijf ervoor dat het (de) product(en) op kosten van het Bedrijf 
bij de Klant wordt (worden) opgehaald. Niet-gerapporteerde producten die in bewaring verlopen, 
kunnen niet teruggezonden worden en zullen aan de Klant gefactureerd worden. 

 
1.17 De Klant heeft de verplichting om alle geleverde producten die eigendom zijn van het Bedrijf of van 

een ander bedrijf van zijn groep, te verzekeren tegen alle gebruikelijke risico’s van verlies, 
beschadiging of vernietiging (veroorzaakt door, met inbegrip van maar niet beperkt tot, 
overstromingen, brand, derden, enz.). Als een van deze situaties zich voordoet, zal de Klant het 
Bedrijf onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.  

 
1.18 De Klant moet het Bedrijf onmiddellijk schadeloos stellen voor elke beschadiging, verlies of diefstal 

van zijn producten, volgens de eis van het Bedrijf. 
 
1.19 Om de Klant te helpen bij het gebruik van de geleverde producten, kan het Bedrijf de Klant bepaalde 

klinische instrumenten leveren.  
 
1.20 De klinische instrumenten blijven eigendom van het Bedrijf of van de daarmee overeenstemmende 

onderneming binnen zijn groep. Niettegenstaande het voorgaande, gaat het risico van verlies van 
deze klinische instrumenten op de Klant over op het ogenblik van de levering. 
 

1.21 Het Bedrijf zal periodieke controles of inventarisaties van de geleverde klinische instrumenten 
uitvoeren om die instrumenten te verifiëren, waarvoor de Klant het Bedrijf toegang tot zijn 
faciliteiten zal verlenen binnen een maximum van 2 werkdagen vanaf de datum van indiening van 
een verzoek hiertoe. Als, als gevolg van genoemde controles of inventarisaties van het Bedrijf, het 
ontbreken van een klinisch instrument ontdekt wordt, zal het Bedrijf dit klinische instrument 
onmiddellijk aan de Klant factureren, tegen de prijs van de prijslijst van het Bedrijf die op dat moment 
van kracht is. 

 
1.22 Na de beëindiging van het contract of de leveringsrelatie tussen het Bedrijf en de Klant, moet deze 

laatste direct alle producten die hij onder zijn hoede heeft, teruggeven, op voorwaarde dat ze in 
goede staat en ongeopend zijn, en dat de klinische instrumenten zich in dezelfde staat bevinden als 
waarin ze geleverd werden, met uitzondering van een normale verslechtering die het gevolg is van 
gewoon gebruik. 

 
1.23 Elk product dat niet aan de bovengenoemde eisen voldoet, zal onmiddellijk aan de Klant gefactureerd 

worden tegen de prijs die vermeld staat op de op dat moment geldende prijslijst van het Bedrijf. 
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