
Philips Nederland B.V./Philips Medical Systems Nederland B.V. 

Leveringsvoorwaarden voor Medische Systemen 

(hierna "Verkoopvoorwaarden") 

 

Producten worden door Philips Nederland B.V. en/of Philips Medical 

Systems Nederland B.V. (hierna "Philips") uitsluitend aangeboden, verkocht 

en geleverd onder de hierna beschreven voorwaarden (hierna "Producten" 

of enkelvoudig "Product"). 

 

1. Geldigheid van offerten en deze Verkoopvoorwaarden 

1.1. Een offerte van Philips kan worden aanvaard binnen de daarin 

opgegeven periode. Philips is gerechtigd de offerte te wijzigen of in te 

trekken zolang de offerte niet is geaccepteerd. Klantenorders, die al 

dan niet voortvloeien uit een offerte van Philips, zijn eerst bindend 

indien ze door Philips schriftelijk zijn bevestigd. 

 

1.2. Deze Verkoopvoorwaarden zijn de enige voorwaarden die gelden 

voor elke offerte en verkoop van Producten. Tenzij en voor zover 

uitdrukkelijk anders luidend en schriftelijk vermeld in de offerte of 

(verkoop)overeenkomst, treden deze Verkoopvoorwaarden in de 

plaats van alle voorwaarden van de klant. 

 

2. Prijzen 

De prijzen zoals in de offerte vermeld zijn exclusief eventueel 

toepasselijke verkoopbelastingen, accijnzen, in- en uitvoerrechten of 

douanerechten of andere belastingen of heffingen die nu of later 

worden geheven. 

 

3. Betaling 

3.1. Tenzij andere betalingscondities zijn overeengekomen, zal facturering 

van de overeengekomen prijzen als volgt geschieden: 

- 60% vooruitbetaling bij het aangaan van de 

(verkoop)overeenkomst of het verstrekken van de opdracht; 

- 30% vooruitbetaling bij aflevering: en 

- 10% bij acceptatie. 

Bij verkoop van Producten waarbij installatie niet aan de orde is, zal 

facturering voor het volledige bedrag bij aflevering plaatsvinden. 

Betalingen dienen steeds zonder enige korting of verrekening uiterlijk 

dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn geschied. In afwijking van 

deze termijn dienen vooruitbetalingsfacturen steeds binnen acht (8) 

dagen te zijn betaald. 

 

3.2. Niet tijdige betaling van een opeisbaar bedrag doet onmiddellijk 

vanaf de vervaldatum een wettelijke rente ontstaan. Met behoud van 

alle overige rechten die voortvloeien uit de wet of 

(verkoop)overeenkomst, kan Philips bij niet tijdige betaling de 

levering van zijn diensten en de levering van de Producten staken of 

het niet betaalde opeisbare bedrag verrekenen met bedragen die op 

andere wijze door de klant zijn verschuldigd aan Philips of een aan 

Philips gelieerde onderneming, krachtens welke overeenkomst met 

de klant dan ook. Daarnaast is het Philips of haar aangestelde 

vertegenwoordiger toegestaan, zonder enige kennisgeving aan de 

klant, zich toegang te verschaffen tot alle gebouwen waarin 

Producten te vinden zijn en deze onbruikbaar te maken, te 

verwijderen, deze in bewaring te houden en te verkopen. Bij iedere 

vordering ter nakoming van deze Verkoopvoorwaarden of 

(verkoop)overeenkomst is Philips gerechtigd tot vergoeding van de 

geleden schade, waaronder alle kosten en uitgaven die zulke actie 

met zich mee brengt, inclusief redelijk gemaakte advocaten kosten. 

 

3.3. Indien de klant een order annuleert voordat de Producten worden 

geleverd en de klant hiertoe wettelijk gerechtigd is, is de klant 

gehouden tot vergoeding van de door Philips gemaakte kosten tot op 

de datum van de annulering, waaronder de kosten om de Producten 

te vervaardigen, de kosten voor opleiding, scholing, andere diensten 

aan de klant verleend in verband met de order, kosten voor het 

aanhouden van een nominale herbevoorrading en de kosten voor 

terugzending of annulering van een product dat bij een derde was 

besteld. In andere gevallen van annulering blijft de overeengekomen 

prijs verschuldigd. 

 

4. Eigendomsvoorbehoud 

4.1. Onverminderd de overgang van de risico's zoals beschreven in deze 

Verkoopvoorwaarden, zal Philips het eigendomsrecht op alle 

Producten behouden totdat de klant aan al zijn 

betalingsverplichtingen heeft voldaan. De klant dient alle hulp te 

verlenen bij het nemen van maatregelen die nodig zijn om de 

eigendomsrechten van Philips te beschermen. 

Zolang het eigendom van de geleverde Producten niet op de klant is 

overgegaan, mag deze de Producten niet verwerken, buiten zijn 

feitelijke macht brengen, vervreemden of verpanden of aan een 

derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens ingeval Philips 

hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. 

 

5. Leveringen 

5.1. Tenzij in de offerte anders vermeld, zal Philips de Producten franco 

inclusief rechten leveren (Delivery Duty Paid, DDP) overeenkomstig 

de meest recente versie van de Incoterrns, uitgegeven door de 

Internationale Kamer van Koophandel. Daarnaast dient de klant 

tegelijk met de order volledige aanwijzigingen voor verzending te 

geven. 

 

5.2. Philips draagt er zorg voor dat de te leveren Producten en het 

installeren daarvan volledig voldoen aan de gestelde voorschriften en 

normen geldend bij acceptatie van de Producten, waaronder 

begrepen de door het energietoeleveringsbedrijf gestelde 

voorschriften en normen alsmede krachtens de wet gestelde 

voorschriften en uitvoeringsbesluiten, waaronder de 

Arbeidsomstandighedenwet en veiligheidswetgeving. 

 

5.3. Na onderling overleg zal Philips zorgen voor het geven van instructie 

en opleiding aan de door de klant aan te wijzen personen betreffende 

net bedienen van de Producten. 

 

6. Technische wijzigingen; veroudering van de Producten 

6.1. Philips is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de klant andere dan de overeengekomen 

Producten of een nieuw, een ander model of versie van de Producten 

te leveren. 

 

6.2. De klant zal zijn goedkeuring niet onthouden aan door Philips 

voorgestelde noodzakelijke kleine wijzigingen, mits deze wijzigingen 

niet van invloed zijn op de overeengekomen prijs, de 

exploitatiekosten, de leveringsdatum, de uitvoering van de 



werkzaamheden, de kwaliteit en de elektrische of mechanische 

eigenschappen van de Producten. Bedoelde wijzigingen dienen tijdig 

aan de klant te worden voorgesteld. 

 

6.3. Gedurende de geldigheidsperiode van de offerte is het mogelijk dat 

bepaalde Producten verouderd raken. In een dergelijke situatie zal 

Philips zich inspannen om gelijksoortige vervangingsproducten tegen 

gelijkwaardige prijzen te leveren. 

 

7. Verzending en nalevering onderdelen 

7.1. Philips draagt zorg voor aflevering van de Producten binnen de 

overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats. Philips zal -

indien op de Producten van toepassing- documentatie van de 

Producten als onverbrekelijk deel van de opdracht afgeven, 

waaronder begrepen; 

i. gebruiksvoorschriften, bij voorkeur in het Nederlands of 

indien niet beschikbaar in het Engels; 

ii. indien de Nederlandse teksten een vertaling zijn, zullen de 

documenten op aanvraag eveneens in de brontaal worden 

aangeleverd; 

iii. onderhoudsdocumentatie, waaruit blijkt hoe vaak onderhoud 

en calibraties moeten worden uitgevoerd; 

iv. technische documentatie, indien en voorzover dit is 

overeengekomen; indien deze informatie slechts 

vertrouwelijk ter beschikking kan worden gesteld, zal dat tot 

uitdrukking worden gebracht. 

 

7.2. Ingeval Philips de Producten niet op de geplande datum kan afleveren 

om redenen die redelijkerwijze buiten haar macht liggen, waaronder 

redenen te wijten aan de klant, dan is Philips gerechtigd om de 

betrokken Producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. 

In dat geval zullen de bewijzen voor ontvangst in de opslagplaats in 

alle opzichten dienen ter vervanging van de verzendingsdocumenten, 

en de klant verplicht zich ertoe alle eventuele aldus opgelopen kosten 

terug te betalen binnen veertien (14) dagen na het eerste verzoek 

van Philips. 

 

7.3. De datum van aflevering en/of eventuele voltooiing van de 

installatiewerkzaamheden, wordt berekend vanaf de datum van de 

schriftelijke opdrachtbevestiging of (verkoop)overeenkomst.  

 

7.4. Philips aanvaardt de verplichting om na acceptatie van de 

betreffende Producten, gedurende de technische levensduur 

daarvan, echter met een maximum van tien (10) jaar, op verzoek van 

de klant originele onderdelen of gelijkwaardige alternatieve 

onderdelen voor de betreffende geleverde Producten na te leveren 

tegen betaling van de dan geldende prijzen. Voor bepaalde Producten 

geldt deze verplichting gedurende maximaal vijf (5) jaar. 

 

7.5. Philips verplicht zich om bij dreigende stagnatie van de mogelijkheid 

tot nalevering van originele onderdelen van de geleverde Producten 

de klant onverwijld hiervan in kennis te stellen, opdat deze in staat 

wordt gesteld maatregelen te treffen, onverlet het bepaalde in dit 

artikel. 

 

 

 

8. Installatie 

8.1. Als het installeren van de Producten vervat is in de opdracht of 

(verkoop)overeenkomst, zal de klant op eigen kosten en risico instaan 

voor: 

a. een geschikte en vergrendelbare opslagruimte op of nabij de 

installatieplek, om gereedschap, instrumenten en Producten te 

beveiligen tegen diefstal, schade of aantasting. leder voorwerp dat 

tijdens de opslagperiode verloren of beschadigd raakt, zal op 

kosten van de klant worden vervangen of hersteld. 

b. een tijdige uitvoering en voltooiing van de voorbereidende 

werkzaamheden, conform de eisen die Philips vroegtijdig aan de 

klant zal meedelen. Philips zal, indien zij dat nodig acht, vóór of 

direct na de schriftelijke opdracht of (verkoop)overeenkomst de 

klant bezoeken en alle ruimten inspecteren waarin de geleverde 

Producten worden geïnstalleerd. Van eventuele aanpassingen die 

voortvloeien uit deze inspectie zal Philips melding maken. De 

voorbereiding van de installatieplek door de klant zal gebeuren 

conform alle veiligheids-, elektrische en bouwkundige 

voorschriften die op de Producten en het installeren ervan 

betrekking hebben. De verantwoordelijkheid voor de volledigheid 

van dergelijke plannen en technische specificaties, vooral wat 

betreft maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid van de daarin 

op-getekende afmetingen, berust uitsluitend bij de klant. De klant 

zorgt voor een tijdige en een vrije en onbelemmerde toegang voor 

Philips of diens vertegenwoordiger(s), zodat Philips of diens 

vertegenwoordiger de installatiewerkzaamheden op de geplande 

datum kunnen starten. Tot de installatiewerkzaamheden van 

Philips behoren uitdrukkelijk niet graaf-, breek-, metsel-, schilder-, 

hijs-, sleep-, takel- en bekabelingswerkzaamheden. Installatie zal 

eerst starten wanneer Philips oordeelt dat alle voorbereidende 

werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. 

c. het tijdig kunnen beschikken over de benodigde vergunningen en 

machtigingen die door de bevoegde overheden worden 

voorgeschreven voor of in verband met het installeren en het 

bedienen van de Producten. 

d. het tijdig kunnen beschikken over alle machtigingen, toegangs-, 

uitgangs-, verblijfs-, werk- of andere vergunningen die nodig zijn 

voor de werknemers van Philips of diens vertegenwoordiger(s) en 

voor de in- en uitvoer van gereedschap, uitrusting, Producten en 

materialen die nodig zijn voor de installatiewerkzaamheden en de 

daarop volgende tests. 

e. het verlenen van hulp en bijstand aan Philips of diens 

vertegenwoordiger(s) in verband met het transporteren van het 

Product vanaf de ingang van het terrein van de klant naar de 

installatie-plek. De klant zal, op eigen kosten, zorgen voor het 

verwijderen van panelen of andere obstakels, en voor het 

herstellen van de omgeving. Philips gaat ervan uit dat op de 

installatieplek geen gevaarlijke materialen aanwezig zijn. Zijn er 

toch gevaarlijke materialen aanwezig, dan zal de klant zorgen voor 

het op eigen kosten naar behoren verwijderen en afvoeren ervan. 

 

8.2. Ingeval een of meer van bovenstaande voorwaarden niet naar 

behoren of tijdig zijn vervuld of ingeval Philips of diens 

vertegenwoordiger(s) de installatiewerkzaarnheden en daarop 

volgende tests moet onderbreken cm redenen die niet aan Philips toe 

te schrijven zijn. zal de periode voor voltooiing dienovereenkomstig 

worden verlengd en zullen alle bijkomende kosten als gevolg daarvan 



voor rekening van de klant zijn. Philips kan niet aansprakelijk worden 

gesteld en geeft geen garantie voor de conditie of geschiktheid van 

de gebouwen of van de in die gebouwen beschikbare voorzieningen 

waarin het Product moet worden geïnstalleerd, gebruikt of 

opgeslagen. 

 

9. Acceptatie 

9.1. Nadat de Installatie van de Producten bij de klant is voltooid en de 

Producten naar mening van Philips goed functioneren zullen deze ter 

keuring aan de klant worden aangeboden. De klant zal door Philips 

worden uitgenodigd voor een keuring van de geïnstalleerde 

Producten. De keuring zal binnen vijf (5) werkdagen, na voltooiing van 

de installatie van de Producten, door de klant, in aanwezigheid van 

Philips, worden aangevangen en conform de daarvoor 

overeengekomen tijdsplanning worden voltooid. Indien schriftelijk 

overeen-gekomen kan de keuring zonder aanwezigheid van Philips 

aanvangen. Deze keuring aal bestaan uit een visuele inspectie van de 

ge-ïnstalleerde Producten, de volledigheid van de geleverde 

Producten volgens de bestelorder van de klant en/of nog ander 

overeen-gekomen tests. 

 

9.2. Direct nadat de hiervoor genoemde keuringen hebben 

plaatsgevonden, zullen partijen in tweevoud een overnanneprotocol 

maken. In dit overnameprotocol wordt vastgelegd welke (delen van 

de) Producten door de klant zijn goedgekeurd en voorts welke 

eventuele kleine gebreken de Producten vertonen. 

 

9.3. De klant is uitsluitend gerechtigd de geïnstalleerde Producten te 

weigeren op basis van gegronde redenen, die aan Philips in detail en 

schriftelijk moeten worden overgelegd binnen tien (10) dagen na 

uitvoering van de betrokken keuring. Philips is verplicht de 

tekortkomingen zo spoedig mogelijk te corrigeren. 

 

9.4. De geïnstalleerde Producten worden geacht te zijn geaccepteerd door 

de klant indien Philips binnen tien (10) dagen na uitvoering van de 

acceptatietests niet een door de klant getekend overnameprotocool, 

of een verslag van weigering om gegronde redenen heeft ontvangen. 

Tevens worden de geïnstalleerde Producten geacht te zijn 

geaccepteerd indien de klant de Producten reeds in gebruik heeft 

genomen. 

 

9.5. Onbeduidende defecten of afwijkingen die de goede werking en het 

normale gebruik conform de vastgelegde specificaties van de 

geïnstalleerde Producten niet belemmeren, moeten worden vermeld 

in het overnameprotocool. Deze defecten of afwijkingen zullen echter 

geen beletsel voor of opschorting van de acceptatie opleveren, Philips 

verplicht zich ertoe dergelijke defecten zo spoedig mogelijk te 

herstellen. 

 

10. Klachten 

De klant zal Philips schriftelijk binnen tien (10) dagen na ontvangst 

van de Producten op de hoogte stellen, en zonodig ondersteunen met 

de nodige bewijsstukken, van eventuele klachten met betrekking tot 

incorrecte aflevering en/of zichtbare schade aan de geleverde 

Producten, onder vermelding van datum en nummer van de Philips 

factuur. Na ontvangst van de klacht zullen de partijen in overleg 

treden tot afhandeling van de klacht. 

11. Productgarantie 

11.1. Philips geeft een garantie op de Producten zoals uiteengezet in de 

offerte, in een bijlage bij deze Verkoopvoorwaarden of de 

(verkoop)overeenkomst. Bij afwezigheid van een additioneel 

overeengekomen garantie garandeert Philips tegenover de klant de 

goede kwaliteit van alle geleverde hardware Producten gedurende 

één (1) jaar, te rekenen vanaf de datum van acceptatie of eerste 

gebruik, waarbij de vroegste datum van toepassing is, echter met een 

uiterste garantie-termijn van vijftien (15) maanden vanaf de datum 

van verzending. Deze garantie dekt defecten die zichtbaar werden bij 

juist en correct gebruik en die uitsluitend het gevolg zijn van defecte 

materialen of gebrekkige werkuitvoeringen. 

 

11.2. Deze garantie geldt niet voor vervangingsonderdelen, 

verbruiksgoederen, detectoren van Gamma Camera's en CT's en 

andere uitgesloten items waarvoor specifieke garantievoorwaarden 

gelden zoals opgegeven, geleverd of toegankelijk gemaakt door 

Philips. Deze garantie geldt niet voor vacuümmaterialen zoals 

beeldversterker-buizen, röntgenbuizen en camerabuizen waarop een 

pro rata regeling van toepassing is. 

 

11.3. Bepaalde nieuwe vervaardigde Producten kunnen geselecteerde 

hervaardigde onderdelen bevatten die qua prestatie met nieuwe 

onderdelen gelijkwaardig zijn. Vervangingsonderdelen zijn nieuw of 

qua prestatie gelijkwaardig aan nieuwe onderdelen. 

 

11.4. De verplichtingen van Philips krachtens iedere productgarantie 

worden, naar goeddunken van Philips, beperkt tot herstelling of 

vervanging van het Product of een deel ervan. 

 

11.5. Op een productgarantie kan slechts een beroep worden gedaan op 

voorwaarde dat Philips van een defect in kennis wordt gesteld tijdens 

de garantietermijn en binnen tien (10) dagen nadat de klant het 

defect heeft vastgesteld, en - wanneer Philips daarom verzoekt - op 

voorwaarde dat de defecte Producten zijn teruggezonden naar een 

door Philips opgegeven bestemming of locatie, dan wel door Philips 

zijn gedemonteerd en weggehaald. Defecte onderdelen worden 

eigendom van Philips zodra ze zijn vervangen. 

 

11.6. De verplichtingen van Philips krachtens een productgarantie gelden 

niet voor defecten die het gevolg zijn van: 

a. onjuist(e) of ongepast(e) onderhoud of ijking door of namens de 

klant; 

b. door de klant of derden geleverde software, interfaces of 

benodigdheden; 

c. gebruik of bediening van het Product die afwijkt van Philips' 

geldende productspecificaties en schriftelijke aanwijzigingen; 

d. misbruik, nalatigheid, ongeval, verlies; 

e. foutieve voorbereiding van de installatieplek; 

f. ongeoorloofd onderhoud of ongeoorloofde wijzigingen aan het 

Product; 

g. schade aan het Product - met inbegrip van software - of 

medische of andere opgeslagen gegevens die veroorzaakt wordt 

door een externe bron, ongeacht de aard daarvan, waaronder 

computerkraak; of, 

h. virussen of gelijkwaardige softwarestoringen als gevolg van 

aansluiting van het Product op een netwerk. 



11.7. Philips verstrekt geen garantie op producten van derden die door 

Philips krachtens deze offerte of (verkoop)overeenkomst aan de klant 

werden geleverd. Philips zal echter al hetgeen dat redelijkerwijs 

gevergd kan worden ondernemen om de garantie voor zulke 

producten ook naar de klant uit te breiden. 

 

11.8. De in dit artikel 11, in de offerte, in de bijlage van deze Verkoop 

voorwaarden en/of (verkoop)overeenkomst beschreven 

verplichtingen van Philips zijn voor Philips de enige verplichtingen en 

vormen voor de klant het enige en exclusieve verhaal bij schending 

van een productgarantie. 

 

12. Systeemgarantie 

Philips garandeert gedurende een periode van tien (10) jaar, ingaande 

na de datum van acceptatie of eerste gebruik, waarbij de vroegste 

datum van toepassing is, dat de werking van een Product in 

overeenstemming is met de door Philips gepubliceerde, aangevuld 

met de met de klant schriftelijke overeengekomen functies, op 

voorwaarde dat er een onderhoudsovereenkomst aaneengesloten 

van kracht is en dat Philips in de genoemde garantieperiode in de 

gelegenheid wordt gesteld de onderhoudswerkzaamheden krachtens 

de onderhoudsovereenkomst naar behoren te verrichten. Tijdig voor 

het verstrijken van deze periode van tien (10) jaar, zal worden bezien 

of en zo ja, welke maatregelen getroffen moeten worden in het kader 

van groot onderhoud, om voor een eventuele volgende nader 

overeen te komen periode een garantie op de Product(en) als geheel 

te kunnen waarborgen. 

 

13. Onderhoud 

13.1. Tijdens de garantieperiode zoals bedoeld in artikel 11, zal Philips de 

Producten onderhouden. Dit onderhoud zal geschieden conform de 

Algemene Service- en Onderhoudsvoorwaarden van Philips 

Nederland B.V. en omvat het correctief onderhoud, alsmede 

hardware- en programmamodificaties en het leveren van de daarvoor 

benodigde materialen, tenzij anders is overeengekomen in een 

onderhoudsovereenkomst. 

 

13.2. Na afloop van de garantieperiode zal Philips gedurende negen (9) 

aaneengesloten jaren de mogelijkheid bieden een 

onderhoudsovereenkomst aan te gaan. Voor bepaalde Producten 

geldt deze verplichting maximaal vijf (5) aaneengesloten jaren. 

 

14. Software en licenties 

Alle software is en blijft de exclusieve eigendom van Philips of diens 

softwareleveranciers. De klant krijgt een persoonlijk, niet- 

overdraagbaar en niet-exclusief recht om de Licentiesoftware te 

gebruiken in verband met de werking van de Producten zoals nader 

gespecificeerd in de Algemene Klanten Softwarelicentie 

Voorwaarden. De Algemene Klanten Softwarelicentie Voorwaarden 

vormen een integraal deel van deze Verkoopvoorwaarden. 

 

15. Aansprakelijkheid 

15.1. Eventuele aansprakelijkheid van Philips of diens vertegenwoordigers 

voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een inbreuk op deze 

Verkoopvoorwaarden of (verkoop)overeenkomst, 

garantieverplichtingen, nalatigheid, vrijwaringen of een 

onrechtmatige daad, dit alles met betrekking tot de Producten, is 

beperkt tot een maximum bedrag van € 2.500.000 in totaal per 

gebeurtenis behoudens in die gevallen waarin uitsluiting of beperking 

van aansprakelijkheid volgens de wet niet is toegestaan. 

 

15.2. Philips en diens vertegenwoordiger(s) zullen in geen geval 

aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevolgschade (zijnde alle 

schade die niet rechtstreeks uit de schadeveroorzakende gebeurtenis 

voortvloeit waaronder bedrijfsschade, reputatieschade, verlies van 

gegevens, winst of inkomsten) in verband met of voortvloeiend uit 

deze Verkoopvoorwaarden, (verkoop)overeenkomst, het 

functioneren, gebruik door de klant, het onvermogen tot gebruik van 

de Producten, met inbegrip van (ingebouwde) software, of voor enige 

aansprakelijkheid van de klant tegenover derden in verband 

daarmee. 

Noch Philips noch haar leveranciers zullen aansprakelijk kunnen zijn 

voor enig verlies of enig onvermogen tot gebruik van medische of 

andere gegevens die in de Producten zijn opgeslagen, met inbegrip 

van (ingebouwde) software of op andere dragers. Philips noch haar 

vertegenwoordigers kunnen verplicht worden om in zulk geval 

verloren gegane medische of andere gegevens opnieuw te laden. 

 

15.3. Als een derde tegen de klant een vordering instelt of tracht in te 

stellen op grond van de bewering dat het geleverde Product een 

inbreuk zou vormen op een geldig eigendomsrecht krachtens een 

octrooi, model, auteursrecht, merkrecht of ander intellectueel 

eigendomsrecht (hierna collectief "Intellectueel Eigendomsrecht" 

genoemd), dan zal de klant: (a) Philips onmiddellijk schriftelijk van die 

vordering kennis geven, en (b) Philips alle volledige informatie 

verstrekken. Indien Philips schriftelijk zijn bereidheid te kennen geeft 

om zich tegen de vordering te verweren, te schikken of erover te 

onderhandelen, dan zal de klant (i) Philips exclusieve machtiging voor 

zulk verweer of zulke regeling geven, en (ii) Philips alle mogelijke 

bijstand verlenen indien Philips daarom verzoekt. 

 

15.4. Philips zal bij een vordering wegens inbreuk tot geen enkele 

verplichting gehouden zijn en de klant zal alle redelijk gemaakte 

kosten (waaronder advocatenkosten) terugbetalen, ingeval een 

vordering voortkomt uit: 

a. Philips' naleving van de ontwerpen, specificaties of 

aanwijzigingen van de klant; 

b. Philips' gebruik van technische informatie of technologie die 

door de klant werd aangeleverd; 

c. wijzigingen aan het Product door of namens de klant; 

d. gebruik van het Product die afwijkt van de productspecificaties 

of geldende schriftelijke productaanwijzingen; 

e. het gebruik van het Product in combinatie met producten die 

niet door Philips zijn vervaardigd terwijl de inbreuk vermeden 

had kunnen werden als er een actuele ongewijzigde versie van 

ofwel het Philips Product, de producten van derden of een 

combinatie van beide zou zijn gebruikt. 

 

15.5. Daarnaast zal Philips niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor 

een vordering tot schadevergoeding die is gebaseerd op de 

hoeveelheid of waarde van producten of diensten die door middel 

van het Product worden gegenereerd, noch voor een vordering die 

gebaseerd is op de gebruiksfrequentie van het Product. Dit geldt 



ongeacht de vraag of het gebruik ervan een inbreuk van een recht 

oplevert of daaraan bijdraagt. 

 

15.6. Als (a) een niet voor hoger beroep vatbare beslissing van een 

bevoegde rechter de vordering heeft toegewezen, of (b) als Philips 

zelf van oordeel is dat het Product een inbreuk op zulk recht vormt, 

dan kan Philips naar eigen goeddunken, (i) het recht voor de klant 

verwerven om verder gebruik van het Product te blijven maken, (ii) 

het Product vervangen of aanpassen om inbreuk te vermijden, of (iii) 

aan de klant een billijk deel van de koopprijs voor het Product 

terugbetalen bij terugzending van het originele Product. 

 

15.7. De risico's van beschadiging, teniet gaan of verloren gaan van de 

Producten vóór tijdstip van acceptatie, zijn voor rekening van Philips. 

De klant is evenwel jegens Philips aansprakelijk voor schade die 

voortvloeit uit het niet zorgvuldig beheren of bewaken van reeds op 

het afleveradres aanwezige Producten. De klant is tevens jegens 

Philips aansprakelijk voor schade ten gevolge van onzorgvuldig 

handelen van door de klant ingeschakelde derden. 

 

15.8. De voorwaarden in dit artikel omvatten alle verplichtingen en 

aansprakelijkheden van Philips voor vorderingen wegens inbreuk, 

alsook de exclusieve verweermogelijkheden van de klant ingeval van 

een vordering wegens inbreuk. 

 

16. Gebruik en eigendomsrecht van documenten 

Alle technische informatie betreffende de Producten en het 

onderhoud ervan is informatie waarover Philips het eigendomsrecht 

heeft wordt beschermd door de auteursrechten van Philips, blijft 

eigendom van Philips en mag niet worden gekopieerd, 

gereproduceerd, doorgestuurd of bekend gemaakt aan of gebruikt 

door derden indien Philips daartoe niet zijn voorafgaande schriftelijke 

toestemming heeft gegeven. 

 

17. Uitvoercontrolle 

De klant is verantwoordelijk voor naleving van toepasselijke 

Nederlandse en buitenlandse regelgeving inzake uitvoercontrolle. 

 

18. Vertrouwelijkheid 

Iedere partij zal geheimhouden alle informatie die de ene partij aan 

de andere partij verstrekt of toegankelijk maakt, zowel schriftelijk, 

elektronisch als mondeling, die betrekking heeft op de Producten en 

het bedrijf van de verstrekkende partij, haar klanten en/of patiënten. 

De geheimhouding geldt tevens voor offerten, 

(verkoop)overeenkomsten en voorwaarden daarvan, inclusief alle 

prijsinformatie. Iedere partij moet dezelfde mate van zorgvuldigheid 

in acht nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de 

verstrekte of toegankelijk gemaakte informatie, alsook de 

verstrekkende partij handelt ter bescherming van zijn eigen 

vertrouwelijke informatie, maar niet minder dan een redelijke 

zorgvuldigheid. Iedere partij zal vertrouwelijke informatie enkel 

bekend mogen maken aan die werknemers die zulke informatie nodig 

hebben om de in de offerte beschouwde transacties naar behoren uit 

te kunnen voeren. De verplichting tot geheimhouding heeft geen 

betrekking op informatie die op het tijdstip van bekendmaking reeds 

in het publiek domein is en/of informatie die krachtens de wet of een 

rechterlijk vonnis publiek moet worden gemaakt. 

19. Overmacht 

19.1. Iedere partij heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen 

op te schorten als gevolg van vertraging of defect, veroorzaakt door 

gebeurtenissen die buiten zijn redelijke macht liggen, onder meer 

maar niet beperkt tot oorlog, burgeroorlog, oproer, brand, waters-

nood, arbeidsgeschillen, epidemieën, overheidsvoorschriften en/of 

daarmee gelijkgestelde handelingen, vrachtembargo's, niet-

beschikbaarheid bij Philips van vereiste vergunningen, licenties en/of 

machtigingen, wanprestatie of overmacht bij leveranciers of onder-

aannemers. 

 

19.2. Als het voor een der partijen wegens overmacht onmogelijk is om 

haar verplichtingen na te komen, kan deze partij niet aansprakelijk 

worden gesteld voor enige compensatie, terugbetaling of 

schadevergoeding ongeacht of deze schade direct, gevolgschade of 

anderszins is. 

 

20. Belastingen 

20.1. Alle belastingen, heffingen en daarmee gelijk gestelde kosten die 

verschuldigd zijn of worden in verband met een 

(verkoop)overeenkomst, alsook de uitvoering ervan, zijn voor 

rekening van Philips voor zover zij verschuldigd zijn in het land van de 

leverancier, en zijn voor rekening van de klant voor zover zij 

verschuldigd zijn in het land van de klant of in zulk ander(e) land(en) 

waarvoor de Producten bestemd zijn of waarin diensten zullen 

worden geleverd, ongeacht welke partij (met inbegrip van 

vertegenwoordigers/ werknemers) tot betaling van zulke belasting 

verplicht zal zijn. 

 

20.2. In tegenstelling tot het vorenstaande is Philips gerechtigd, indien de 

levering van de Producten en/of diensten belast is niet 

omzetbelasting (BTW), deze BTW door middel van een factuur in 

rekening te brengen aan de klant, welk bedrag aan BTW door de klant 

aan Philips voldaan zal worden. 

 

21. Boeteclausule 

21.1. Indien Philips de overeengekomen termijn voor voltooiing van de 

opdracht of nakoming van de (verkoop)overeenkomst door aan haar 

toe te rekenen oorzaken overschrijdt en na schriftelijke 

ingebrekestelling niet alsnog binnen een in het kader van de opdracht 

of overeenkomst, en het belang van de klant redelijk te achten 

termijn haar verplichtingen nakomt, zal de klant het recht hebben 

een boete te eisen. 

 

21.2. De boete zal voor iedere volle maand waarmee de aldus vastgestelde 

termijn is overschreden, één (1) procent, doch in totaal ten hoogste 

vijf (5) procent bedragen van de prijs van de af te leveren Producten, 

voorzover de Producten door de overschrijding niet tijdig in gebruik 

kunnen worden genomen. Indien de klant een boete vordert, wordt 

deze geacht een volledige vergoeding van de schade te zijn. 

 

22. Varia 

22.1. Een (verkoop)overeenkomst tussen partijen kan geheel of gedeeltelijk 

worden ontbonden door beide partijen zonder dat nadere 

ingebrekestelling is vereist, indien de wederpartij is overleden, in 

staat van faillissement verkeert of aan haar surséance van betaling is 

verleent, onder de werking van de Wet Schuldsanering Natuurlijke 



Personen is komen te vervallen, of op andere wijze het beheer over 

haar vermogen is verloren. 

 

22.2. De klant mag geen rechten en/of verplichtingen overdragen in 

verband met de offerte of (verkoop)overeenkomst zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips. De toestemming 

zal niet zonder redelijke grond werden geweigerd. 

 

22.3. Op deze Verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Ten aanzien van geschillen is de competente rechter in Nederland bij 

uitsluiting bevoegd. 

 

22.4. De klant verplicht zich om Philips te informeren in geval van 

buitengebruikstelling van de Producten alsook wie de nieuwe 

eigenaar wordt bij vervreemding van de Producten. In geval van 

vervreemding verplicht de klant zich de in dit artikel omschreven 

verplichting jegens Philips op te leggen aan de nieuwe eigenaar. 

 

22.5. De voorwaarden in de offerte of (verkoop)overeenkomst vormen de 

enige afspraak en overeenkomst tussen de partijen met betrekking 

tot de in de offerte of (verkoop)overeenkomst voorgenomen 

transacties, en vervangen alle eerder gemaakte mondelinge en 

schriftelijke afspraken. De prijsberekening in de offerte of 

(verkoop)overeen-komst is gebaseerd op de voorwaarden zoals 

opgenomen in de offerte tot (verkoop)overeenkomst. Tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen zullen geen andere voorwaarden, 

clausules, goedkeuringen, verklaring van afstand, wijzigingen of 

aanpassingen bindend zijn. Door het indienen van een kooporder 

verklaart de klant zich akkoord met de voorwaarden met betrekking 

tot de offerte of (verkoop)overeenkomst. 

 

22.6. De titels in deze Verkoopvoorwaarden zijn louter gemakshalve 

bedoeld en kunnen niet worden gebruikt als interpretatie van de 

inhoud van de artikelen. 

 

22.7. Als een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden of (verkoop) 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is, dan zal de geldigheid en 

de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen daardoor niet worden 

beïnvloed of geschaad en zullen deze volledig van kracht blijven. Ter 

vervanging van een als geheel of gedeeltelijk nietige bepaling zal een 

bepaling worden overeengekomen die krachtens het geldige recht 

zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling weergeeft en worden 

beschouwd als een vervanging van bedoelde bepaling. 

 

22.8. Kennisgevingen of andere vormen van communicatie zijn uitsluitend 

van kracht indien en voorzover zij schriftelijk zijn en zullen geacht 

worden betekend te zijn indien persoonlijk overhandigd of verstuurd 

per fax, exprespost of koerier, of per aangetekende brief met 

ontvangstbewijs teruggezonden naar de betrokken partij. Mondelinge 

afspraken missen zonder wederzijdse schriftelijke bevestiging elke 

geldingskracht. 

 

22.9. Wanneer de klant of Philips op een willekeurig tijdstip niet aandringt 

op de nakoming van een verplichting, zal dit verzuim geen afbreuk 

doen aan het recht om te eisen dat de verplichting op een later 

tijdstip wordt nagekomen. 

22.10. De verplichtingen van de klant staan los van eventuele andere 

verplichtingen die de Markt zou hebben krachtens een andere 

overeenkomst of vordering op Philips en/of aan Philips gelieerde 

onderneming. De klant is niet gerechtigd tot verrekening in verband 

met deze Verkoopvoorwaarden of in verband met een andere 

overeenkomst of vordering op Philips en/of aan Philips gelieerde 

onderneming. 
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