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BIJLAGE - AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN TECHNOLOGY MAXIMIZER 

 
1. Diensten. Als Technology Maximizer van Philips ('Technology Maximizer') 

op grond van deze overeenkomst wordt aangeschaft, zal Philips de 

apparatuur (software en hardware) als volgt upgraden:  

Philips levert de meest recente beschikbare upgrades, indien van 

toepassing en wanneer deze door Philips commercieel beschikbaar 

worden gesteld, voor de software van het besturingssysteem van de 

apparatuur, de basissoftware en de softwareopties die bij de apparatuur 

zijn aangeschaft of die afzonderlijk bij Philips voor de apparatuur zijn 

aangeschaft. Tenzij Technology Maximizer alleen voor software is bestemd 

(zoals aangegeven in de offerte), zal Philips ook een upgrade van de 

computerhardware verzorgen voor de hardwarecomponenten van de 

apparatuur, indien van toepassing en naar goeddunken van Philips, 

wanneer dit technisch noodzakelijk is om te voldoen aan de 

hardwarevereisten van Philips voor de software-upgrade die wordt 

geleverd bij deze Technology Maximizer.  

Als de klant naast het bovenstaande Technology Maximizer 'Pro’ (zoals 

aangegeven in de offerte) heeft aangeschaft, zal Philips nieuwe 

softwareopties bieden, indien van toepassing, wanneer deze (i) 

commercieel beschikbaar worden gesteld door Philips na de ingangsdatum 

van deze overeenkomst; (ii) worden ondersteund door de 

hardwareconfiguratie van de apparatuur; (iii) zijn bedoeld voor gebruik in 

het ‘klinische domein’ dat in de offerte is vermeld of anderszins zoals 

uitdrukkelijk is vermeld in de offerte. 

Als Philips vaststelt dat voor de te leveren nieuwe softwareoptie op grond 

van Technology Maximizer ‘Pro’ aanvullende software is vereist 

(bijvoorbeeld: besturingssysteemsoftware, basissoftware of 

softwareopties) zodat deze naar behoren kan functioneren (‘vereiste 

software’) en de klant op dat moment geen licentie heeft voor de vereiste 

software, zal Philips de vereiste software aanbieden en accepteert de klant 

de vereiste software; waarbij de vereiste software wordt beschouwd als 

een ‘upgrade’ zoals bedoeld in sectie 2. 

 

 

 

 

2. Voorwaarden.  

2.1. De upgrades die op grond van deze Technology Maximizer worden 

aangeboden: 

2.1.1. zijn alleen beschikbaar voor de apparatuur op de locatie;  

2.1.2. bevatten, tenzij uitdrukkelijk anders beschreven in de offerte en 

behalve in geval van Technology Maximizer ‘Pro’, geen nieuwe 

functionaliteit, toepassingen, opties en dergelijke die niet bij de 

apparatuur zijn aangeschaft of apart bij Philips zijn aangeschaft 

voor de apparatuur; 

2.1.3. alsmede de rechten op deze upgrades mogen niet aan derden 

worden verkocht, overgedragen of gecedeerd;  

2.1.4. zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de 

overeenkomst en eventuele licentievoorwaarden die zijn 

opgenomen bij de aanschaf van de apparatuur van Philips.  

2.2. Op de ingangsdatum van deze overeenkomst moet de apparatuur 

beschikken over de meest recente software- of hardwareversie 

(voorafgaand aan de op dat moment geldende software- of hardware-

upgrade) om in aanmerking te komen voor een upgrade op grond van deze 

Technology Maximizer. 

2.3. Onderdelen die voor het doel van de upgrade worden verwijderd, worden 

eigendom van Philips op inruilbasis zoals gedefinieerd in de Aanvullende 

voorwaarden Beeldvormende Apparatuur. 

2.4. Indien de klant weigert de op grond van deze overeenkomst geleverde 

upgrade te installeren, of indien er geen upgrade wordt geleverd door 

Philips (om welke reden dan ook, bijv. omdat deze niet commercieel 

beschikbaar is gesteld), tijdens (een deel van) de looptijd van de 

overeenkomst, wordt er geen tegoed voor reeds betaalde bedragen 

verrekend, noch komen deze bedragen in aanmerking voor restitutie. 

 

3. Beëindiging. Als de overeenkomst wordt beëindigd als gevolg van een fout 

van de klant of als de klant in gebreke is ingevolge de overeenkomst nadat 

upgrades op grond van deze Technology Maximizer door Philips zijn 

geleverd, zal de klant de catalogusprijs van de geleverde upgrades aan 

Philips betalen binnen dertig dagen na een dergelijke beëindiging of het in 

gebreke zijn. Betaalde bedragen komen niet in aanmerking voor restitutie. 

 

 


