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BIJLAGE - AANVULLENDE VOORWAARDEN HELIUM 

 
1. Diensten. Indien de offerte de levering van de navuldienst voor vloeibaar 

helium omvat, zal Philips vloeibaar helium leveren ten behoeve van het 
reguliere preventieve onderhoud van de apparatuur conform de 
fabrieksspecificaties, mits de klant voldoet aan alle vereisten voor het 
onderhoud van de gebruiksomgeving van de apparatuur zoals uiteengezet 
in deze overeenkomst en in de specificaties van Philips, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot sectie 3 van de Algemene servicevoorwaarden Philips 
Nederland B.V. en sectie 4 van de Aanvullende voorwaarden 
Beeldvormende Apparatuur.  
 

2. Verantwoordelijkheden van de klant. Als de klant de locatie en de 
gebruiksomgeving van de apparatuur niet onderhoudt in 
overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en de 
specificaties van Philips, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sectie 3 
van de Algemene servicevoorwaarden Philips Nederland B.V. en sectie 4 
van de Aanvullende voorwaarden Beeldvormende Apparatuur, of indien 
heliumverlies is toe te schrijven aan handelingen of nalatigheid van de 

klant of derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de 
ERDU-knop (Emergency Ramp Down Unit)), is Philips niet aansprakelijk 
voor kosten of schade als gevolg van het verlies van vloeibaar helium en 
worden al deze kosten volledig in rekening gebracht bij de klant, inclusief 
de kosten van vloeibaar helium, verzending, arbeid, accijnzen en 
belastingen. 

 
3. Prijs voor vloeibaar helium. De prijs voor vloeibaar helium die hieronder 

wordt geleverd, plus arbeidskosten, verzendkosten, accijnzen en 
belastingen, is aangegeven in de offerte ('prijs van de navuldienst voor 
vloeibaar helium'). De Klant is ervan op de hoogte dat de prijzen van 
vloeibaar helium fluctueren en dat dit in een onevenredige belasting van 
Philips kan resulteren. Philips kan de prijs van de navuldienst voor 
vloeibaar helium jaarlijks verhogen in geval van een toename van vijf 
procent (5%) of meer, binnen een periode van 12 maanden, van de prijs 
die haar leveranciers aan Philips voor vloeibaar helium in rekening 
brengen.  

 


