Aanvullende voorwaarden Maastro CLINIC
bij de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)
gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag, d.d. 21 februari 2017 onder depotnummer 16/2017
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De toepasselijkheid van de door de leverancier gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook en/of iedere (andere)
afwijking van de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden is uitgesloten en uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. Afwijking van
deze voorwaarden kan door partijen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de Algemene Inkoopvoorwaarden en het bepaalde in de overeenkomst prevaleert het
bepaalde in de overeenkomst boven het bepaalde in de Inkoopvoorwaarden.
Indien MAASTRO CLINIC fusies dan wel juridische samenwerkingsverbanden met andere organisaties aangaat dan is Maastro Clinic
gerechtigd om het product zonder meerkosten in te zetten in de nieuw ontstane organisatie of samenwerkingsverband.
MAASTRO CLINIC is nimmer gebonden aan mondeling en/of schriftelijke gemaakte afspraken tussen de leverancier en medewerkers van
Maastro Clinic zonder procuratie.
Indien Leverancier zonder een schriftelijke order te hebben ontvangen, een aanvang maakt met werkzaamheden, doet hij dit voor eigen
rekening en risico.
Indien naar het oordeel van Leverancier sprake is van meerwerk en dit naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en/of levertijd, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, MAASTRO CLINIC hieromtrent zo spoedig
mogelijk doch ten hoogste binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen
voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van MAASTRO CLINIC onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging,
heeft MAASTRO CLINIC het recht de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan Leverancier,
tenzij dit gelet op de omstandigheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft Leverancier
geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
Bij niet tijdige levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien Leverancier verwacht dat de levering niet tijdig
overeenkomstig de afspraken kan geschieden, dient hij afdeling inkoop van MAASTRO CLINIC daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te
stellen onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven en doet hij onmiddellijk een voorstel voor het nemen van
overbruggingsmaatregelen. Leverancier is slechts gerechtigd een alternatieve Prestatie te leveren nadat MAASTRO CLINIC hiertoe schriftelijk
haar toestemming heeft gegeven.
De bestellingen worden verpakt afgeleverd aan de balie in de centrale inkomsthal van MAASTRO CLINIC. Aflevering kan op iedere werkdag
geschieden tussen 08.00 uur en voor 16.30 uur in verband met de interne distributie. De afleverlocatie voor de goederen is:
MAASTRO CLINIC
Dr. Tanslaan 12
6229 ET MAASTRICHT

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

De receptionist(e) van MAASTRO CLINIC tekent bij levering (van de Prestaties) alleen voor het aantal te ontvangen colli. Tekenen voor
ontvangst houdt nadrukkelijk geen goedkeuring in.
Betaling door MAASTRO CLINIC houdt op geen enkele wijze afstand van recht in en is niet gelijk aan onvoorwaardelijke acceptatie van de
prestatie van leverancier.
MAASTRO CLINIC zal geen rentekosten, incassokosten of overige kosten betalen voor facturen in geval Leverancier een onjuiste, incomplete
of anderszins incorrecte factuur heeft ingediend of in geval er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van
Leverancier.
De garantieperiode voor de apparatuur of ieder deel(systeem) gaat in op de dag van het ondertekenen van een overnameprotocol en heeft
een looptijd van twaalf (12) maanden, tenzij anders overeengekomen.
De leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden
overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAASTRO CLINIC. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden
onthouden.
De leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van MAASTRO CLINIC. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.
MAASTRO CLINIC heeft het recht voorwaarden te verbinden aan haar toestemming als bedoeld in de vorige leden van dit artikel.
Toestemming van MAASTRO CLINIC zoals hiervoor bedoeld ontslaat de leverancier niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Indien partijen door overmacht (een niet-toerekenbare tekortkoming) niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, worden
die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval
niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, automatiseringsproblematiek, verlate aanlevering of ongeschiktheid
van materialen of van de systeemprogrammatuur, wanprestatie van de door Leverancier ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q.
solvabiliteitsproblemen.
Indien medische apparatuur en medische verbruiksartikelen voorzien zijn van CE-markering, verstrekt de leverancier de verklaring van CEconformiteit op eerste verzoek van Maastro.
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19. Alle geschillen (daaronder begrepen geschillen die slechts één van de Partijen als zodanig beschouwt) die naar aanleiding van de
Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de
bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.
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