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 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN JANSEN MEDICARS 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1. Jansen Maarssen T.M.I. B.V., hierna genoemd ‘Jansen Medicars’, legt zich toe op de ontwikkeling, 

productie en verkoop van onder meer verrijdbaar meubilair, draagsystemen en 

maatwerkoplossingen voor medische apparatuur, hierna genoemd ‘Zaken’. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten, zowel nationaal 

als internationaal, tussen Jansen Medicars en haar afnemers, alsmede al haar offertes en 

aanbiedingen aan en aankooporders van afnemers, hierna genoemd ‘Klant(en)’. 

1.3. Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Jansen Medicars en Klant zijn overeengekomen. 

1.4. Voor zover Klant in zijn inkooporder of aanvaarding van offertes of aanbiedingen zou verwijzen naar 

andere algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand 

gewezen.  

 

2. Offertes, aanbiedingen en aankooporders 

2.1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2.2. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn dertig dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van de offerte 

en/of aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.  

2.3. Een aankooporder zal door Klant schriftelijk aan Jansen Medicars worden gericht.  

 

3. Totstandkoming koopovereenkomst 

3.1. Een koopovereenkomst tussen Jansen Medicars en Klant komt tot stand zodra de acceptatie van het 

aanbod door Klant Jansen Medicars heeft bereikt. Uit de acceptatie moet blijken dat Klant zich 

verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene verkoopvoorwaarden. 

3.2. De inhoud van de door Jansen Medicars aan Klant toegezonden orderbevestiging geldt als volledig 

en juist, tenzij Klant binnen een termijn van drie werkdagen na verzending van de orderbevestiging 

daartegen schriftelijk protesteert. 

3.3. Wijzigingen in de koopovereenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen Klant 

en Jansen Medicars zijn overeengekomen.  

 

4. Kwaliteit en omschrijving 

4.1. Jansen Medicars verbindt zich jegens Klant Zaken te leveren die overeenkomen met de 

omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid Zaken als in de orderbevestiging vermeld en voldoen aan de 

door Jansen Medicars opgegeven productspecificaties.  

4.2. Jansen Medicars waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en kwaliteit van de Zaken die op 

grond van de verkoopovereenkomst geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter 

zake toepasselijke eisen voor normaal gebruik die gesteld worden in wetten en/of andere van 

overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van 

de koopovereenkomst. 

4.3. Jansen Medicars staat er niet voor in, dat de Zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor Klant deze 

wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan Jansen Medicars kenbaar is gemaakt, tenzij het 

tegendeel tussen partijen is overeengekomen.  
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4.4. Jansen Medicars heeft het recht om substituties en aanpassingen in de specificaties of 

samenstellingen van Zaken te maken of in protocollen gerelateerd aan Zaken verkocht door Jansen 

Medicars, onder de voorwaarde dat dergelijke substituties of modificaties geen wezenlijk invloed 

hebben op de algemene toepasselijkheid van de Zaak en dat wijzigingen die effect hebben op de 

vorm, de passendheid en het functioneren van de Zaak niet worden gedaan zonder instemming van 

de Klant. 

 

5. Levering en risico overgang 

5.1. Jansen Medicars spant zich in om de Zaken binnen de door haar gestelde levertijd te leveren, echter 

de gestelde levertijd is bij benadering en Jansen Medicars heeft het recht te leveren in termijnen. 

De door Jansen Medicars gestelde levertijd gaat in wanneer alle voor de uitvoering van de 

overeenkomst noodzakelijke gegevens die Klant aan Jansen Medicars dient te verstrekken en de 

eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van Jansen Medicars.  

5.2. De te leveren Zaken zijn voorzien van het in de orderbevestiging opgenomen adres en zijn door 

Jansen Medicars behoorlijk verpakt, tenzij de aard van de Zaken zich tegen dit laatste verzet. De 

Zaken worden afgeleverd Ex Works te Maarssen, Nederland (Incoterms 2000), tenzij partijen 

schriftelijk anders zijn overeengekomen, hierna genoemd ‘Aflevering’. 

5.3. Als plaats van levering geldt de vestigingsplaats van Jansen Medicars, hierna genoemd ‘Afleverpunt’, 

tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Klant aanvaardt dat de zaken volledig voor 

haar risico zijn zodra de Zaken het Afleverpunt verlaten.  

5.4. Alle kosten verbonden aan het vervoer van de Zaken vanaf het Afleverpunt, waaronder doch niet 

uitsluitend vrachtkosten en verzekeringskosten, komen voor risico van Klant. Klant draagt op eigen 

kosten voor alle benodigde vergunningen voor import en export. 

5.5. Onder Aflevering wordt verstaan het stellen van de Zaken in het bezit van de Klant of, in het geval 

van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de Zaak in de macht van Klant. 

5.6. Indien Jansen Medicars niet binnen de door haar gestelde termijn de Zaken levert is zij niet 

aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Jansen Medicars is niet gehouden tot enige 

vergoeding jegens Klant. In dat geval heeft Klant het recht om na het verstrijken van de termijn 

Jansen Medicars schriftelijk te sommeren binnen vier weken de Zaken te leveren, bij overschrijding 

van deze tweede termijn heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.  

5.7. Klant wordt geacht de Zaken te hebben geaccepteerd zodra zij worden vervoerd vanaf het 

Afleverpunt. Jansen Medicars zal slechts Zaken crediteren die qua type of aantal niet voldoen aan 

de orderbevestiging, mits de non-conforme Zaken worden teruggezonden en Klant hiervan melding 

maakt binnen 8 dagen na ontvangst van de Zaken. Klachten ten aanzien van uiterlijk waarneembare 

gebreken en/of beschadigingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de Zaken schriftelijk aan 

Jansen Medicars te worden bericht, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt. 

 

6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1. Jansen Medicars blijft eigenaar van alle aan Klant afgeleverde Zaken totdat de koopprijs voor al 

deze Zaken geheel is voldaan. Indien Jansen Medicars in het kader van deze verkoopovereenkomst 

ten behoeve van Klant door Klant te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het 

eigendomsvoorbehoud totdat Klant ook deze vorderingen van Jansen Medicars geheel heeft 

voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Jansen Medicars mocht 

verkrijgen wegens tekortschieten van Klant in een of meer van zijn verplichtingen jegens Jansen 

Medicars. 

6.2. Zolang de eigendom niet op Klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden aan of aan een 

derde enig recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 
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6.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Klant zijn overgegaan en zich nog in 

handen van Klant bevinden, behoudt Jansen Medicars zich hierbij reeds nu het recht voor 

pandrechten te vestigen tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 

BW vermelde, die Jansen Medicars uit welke hoofde dan ook tegen Klant mocht hebben. 

6.4. Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid 

en als herkenbaar eigendom van Jansen Medicars te bewaren. 

6.5. Klant is verplicht de Zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- 

en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan 

Jansen Medicars op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Klant op de 

verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Jansen Medicars 

dit verzoekt, door Klant aan hem worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van 

Jansen Medicars op Klant. 

6.6. Indien Klant in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Jansen Medicars tekortschiet of 

Jansen Medicars goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is 

Jansen Medicars gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Zaken als haar eigendom 

op te eisen en terug te nemen. 

6.7. Na terugneming zal Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de 

oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Jansen Medicars door terugneming heeft 

gemaakt. 

6.8. Het is Klant toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de 

normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen, mits Klant bij zijn 

afnemers een eigendomsvoorbehoud bedingt op de voet van het bepaalde in dit artikel.  

 

7. Prijzen 

7.1. De prijzen voor de Zaken volgen uit Jansen Medicars prijslijst, haar aanbiedingen en offertes. De 

door Jansen Medicars opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen 

die van overheidswege worden opgelegd.  

7.2. Klant is verplicht de door Jansen Medicars opgegeven prijs te voldoen alsmede de daarop 

toepasselijke belastingen en heffingen, met uitzondering van belasting op Jansen Medicars’ netto 

inkomen, tenzij Klant aan Jansen Medicars aantoont vrijgesteld te zijn van toepasselijke belastingen 

en heffingen. 

7.3. Jansen Medicars heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd te wijzigen zonder daar Klant vooraf 

over te informeren. Prijsverhogingen zullen van toepassing zijn op aankooporders die ontvangen 

zijn na de ingangsdatum van de prijsverhoging.  

7.4. Alle betalingen zullen worden verricht in euro’s binnen dertig dagen na factuurdatum naar het door 

Jansen Medicars opgegeven bankrekeningnummer. Klant is niet bevoegd op de koopprijs enige door 

haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.  

7.5. Jansen Medicars heeft het recht elk moment een aanbetaling of volledige vooruitbetaling van een 

order te verlangen, dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs, 

alvorens aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.  

7.6. Klant is in verzuim bij overschrijding van enige betalingstermijn. Vanaf dat moment is Klant rente 

verschuldigd van 1.5%, dan wel het maximaal toegestane wettelijke rentepercentage, per maand of 

per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in het geval uitstel van betaling wordt 

overeengekomen. 

7.7. Indien Klant nalatig blijft met nakoming en Jansen Medicars overgaat tot incasso is Klant tevens 

gehouden tot volledige vergoeding van alle incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen, 

waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het gehele bedrag. Door Klant gedane 

betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van 

opeisbare facturen die het langst openstaan. 
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7.8. Wanneer Klant in verzuim is heeft Jansen Medicars het recht de verdere nakoming van haar 

verplichtingen jegens Klant op te schorten, onverminderd de Jansen Medicars toekomende 

wettelijke opschortingrechten. Zodra Klant in verzuim is worden alle vorderingen van Jansen 

Medicars op Klant onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Jansen Medicars bevoegd de 

koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is 

Klant aansprakelijk voor de door Jansen Medicars geleden schade, onder meer bestaande uit 

winstderving en de kosten voor de ingebrekestelling.  

 

8. Ontbinding 

8.1. Onverminderd het bepaald in artikel 7. wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke 

tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijstip waarop Klant in staat van faillissement 

wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, tenzij de 

curator de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.  

8.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Klant is 

aansprakelijk voor de door Jansen Medicars geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving 

en transportkosten.  

8.3. In geval van ontbinding blijft hetgeen bepaald in artikel 13. van toepassing. 

 

 

9. Garantie  

9.1. Jansen Medicars garandeert dat de Zaken voldoen aan de door haar opgegeven productspecificaties 

en vrij zullen zijn van constructiefouten zoals aangegeven in de opgegeven productspecificaties 

gedurende 24 maanden vanaf de datum van Aflevering, tenzij partijen schriftelijk een andere 

garantietermijn zijn overeengekomen of Jansen Medicars aan langere garantietermijn voor een Zaak 

heeft afgegeven. 

9.2. Op voorwaarde dat Jansen Medicars daar schriftelijk mee instemt kan in afwijking van artikel 9.1. de 

garantie worden verlengd met drie maanden ten behoeve van Zaken die door Klant in voorraad 

worden gehouden voor wederverkoop. 

9.3. Voormelde garantie houdt in dat Jansen Medicars naar haar keuze voor haar rekening Zaken zal 

herstellen, hetzij Zaken zal vervangen. Vervangen zaken worden eigendom van Jansen Medicars. 

Indien herstel of vervanging redelijkerwijs onmogelijk is behoudt Jansen Medicars zich het recht 

voor de aankoopprijs te vergoeden.  

9.4. De door Jansen Medicars afgegeven garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of 

gedeeltelijk het gevolg zijn van 1) onjuiste montage, onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig 

gebruik, 2) modificaties en wijzigingen uitgevoerd door anderen dan Jansen Medicars of door haar 

geautoriseerde reparatie faciliteiten, 3) onderhoud of reparaties uitgevoerd door anderen dan 

Jansen Medicars of door haar geautoriseerde reparatie faciliteiten, 4) gebruik in combinatie met 

adapters en producten van andere fabrikanten, tenzij goedgekeurd door Jansen Medicars, en 

slechts tot de mate waarin de schade zou zijn beperkt door dergelijke toepassing, 5) gebruik in 

strijd met de gebruiks- en onderhoudsinstructies en 6) van buitenkomende oorzaken, zoals brand- 

of waterschade. 

9.5. Alle Zaken waarop reparaties zijn uitgevoerd door Jansen Medicars die niet vallen onder de garantie, 

hebben een garantie van negentig dagen vanaf de datum van Aflevering van de gerepareerde Zaak 

aan Klant.  

9.6. In afwijking van artikel 9.1. geldt als garantietermijn voor software producten de in de toepasselijke 

software licentie opgenomen garantietermijn.  
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9.7. Buiten de expliciete garantie in deze voorwaarden gelden geen andere garanties. Jansen Medicars 

wijst expliciet alle impliciete garanties betreffende kwaliteit, verkoopbaarheid, ontbreken van 

strijdigheden, of geschiktheid voor een bepaald doel af. Klant en haar wederverkopers zijn niet 

gerechtigd tot het doen van enige vertegenwoordiging of garantie namens Jansen Medicars jegens 

een wederverkopers, eindgebruiker of derde. Mondelinge of schriftelijke informatie of advies 

afkomstig van Jansen Medicars of haar werknemers creëert geen garantie of uitbreiding van de 

reikwijdte van de gelimiteerde garanties zoals bepaald in dit artikel.  

 

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.6. is Jansen Medicars, in geval van toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, daaronder te verstaan de levering van Zaken 

conform de productspecificaties en de orderbevestiging, slechts aansprakelijk voor vergoeding van 

de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De te vergoeden schade zal dan in geen geval 

meer bedragen dan 50% van de op grond van de verkoopovereenkomst aan Klant gefactureerde en 

te facturen bedragen (ex BTW). In het geval van een duurovereenkomst zal de schadevergoeding in 

geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst 

door Jansen Medicars aan Klant gefactureerde en te factureren bedragen (ex BTW).  

10.2. Aansprakelijkheid, anders dan voor schade die het gevolg is van waarneembare gebreken, is, 

behoudens opzet of grove schuld, uitgesloten, daaronder begrepen waaronder maar niet uitsluitend 

1) schade die het gevolg is van toepassing van de Zaken, 2) vergoeding van indirecte schade of 

gevolgschade, 3) schade wegens gederfde winst en 4) schade aan reputatie of goodwill, 5) 

vertragingsschade, 6) schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van 

gewijzigde omstandigheden, 7) schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige 

medewerking, informatie of materialen aan de zijde van Klant, en 8) schade die voorvloeit uit 

handelingen die in strijd zijn met de door Jansen Medicars bij haar Zaken geleverde gebruiks- en 

onderhoudsinstructies.  

10.3. In het geval van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Jansen Medicars beperkt zijn tot 

een bedrag van maximaal € 1.000.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks 

van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

10.4. De door Jansen Medicars opgegeven maten, gewichten, afbeeldingen, enz. zijn bij benadering juist 

en derhalve niet bindend. Jansen Medicars is niet aansprakelijk voor onderlinge kleurafwijkingen 

van samengestelde Zaken.  

10.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Klant na direct het 

ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Jansen Medicars 

heeft gemeld. 

10.6. Klant vrijwaart Jansen Medicars en haar moedervennootschap Medicarts Group B.V. (hierna 

genoemd ‘Medicarts Group’) voor alle aansprakelijkheid, schade en kosten, waaronder 

advocaatkosten, die verband houden met aanspraken van derden, werknemers van Jansen Medicars 

daaronder begrepen, die verband houden met het gebruik van de Zaken, behoudens opzet of grove 

schuld aan de zijde van Jansen Medicars of Medicarts Group. 

 

11. Reparaties 

11.1. Klant bericht Jansen Medicars zo spoedig mogelijk zodra zij ermee bekend wordt dat een Zaak niet 

voldoet aan de onder artikel 9. afgegeven garantie. Ten behoeve van het retour zenden van een 

Zaak onder de garantiebepaling zal Klant bij Jansen Medicars een RMA (Return Material 

Authorization) nummer aanvragen. Kosten voor retourzending volgend op een RMA zullen 

vooruitbetaald worden door Klant. Klant zal de retour te zenden Zaken voldoende verzekeren, 

deugdelijk verpakken, waar mogelijk in de originele verpakking, en voorzien van het RMA nummer 

aan de buitenzijde van de te retourneren en verpakte Zaak.  
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11.2. Jansen Medicars zal de beweerde defecten en non-conformiteit van een retour gezonden Zaak 

onderzoeken. Indien het defect of de non-conformiteit onder de door Jansen Medicars afgegeven 

garantie valt zal Jansen Medicars zich op haar kosten inspannen het defect of de non-conformiteit te 

herstellen, of de Zaak of onderdelen daarvan te vervangen, ten einde de Zaak te laten voldoen aan 

de afgegeven garantie. Jansen Medicars heeft het recht de Zaak terug te nemen wanneer reparatie 

of vervanging redelijkerwijs onmogelijk is, zij zal Klant dan de aankoopprijs vergoeden.  

11.3. Voor Zaken die retour zijn gezonden en die niet onder de garantie vallen brengt Jansen Medicars 

haar standaard onderzoekskosten in rekening, tenzij Klant binnen vijf dagen na te zijn bericht over 

het resultaat van deze evaluatie instemt met reparatie of (gedeeltelijke) vervanging. De kosten voor 

reparatie of (gedeeltelijke) vervanging buiten de garantie zal aan de Klant in rekening worden 

gebracht. 

11.4. Zaken die ter reparatie retour worden gezonden door Klant naar Jansen Medicars zal zijn op basis 

van DDP (Delivery Duty Paid) tot Afleverpunt (Incoterms 2000). Het vervoer van gerepareerde of 

vervangen Zaken naar Klant zal zijn op basis van Ex Work Afleverpunt (Incoterms 2000).  

11.5. Klant behoudt haar recht op de retour gezonden Zaken en draagt het risico van schade en alle 

kosten gerelateerd aan het vervoer, behoudens de kosten van het vervoer van Zaken die onder de 

garantie vallen, welke door Jansen Medicars zullen worden gedragen.  

 

12. Klachten eindgebruikers 

12.1. Klant is gehouden te voldoen aan de toepasselijke regels met betrekking tot incidenten, 

corrigerende handelingen en klachten van eindgebruikers gerelateerd aan Zaken, waaronder maar 

niet uitsluitend onderzoek naar klachten door eindgebruikers, alsmede rapportering aan de 

betreffende regelgevende instanties zoals de U.S. Food and Drug Administration in de Verenigde 

Staten van Amerika en de European Medicines Agency in de Europese Unie, en het bijhouden van 

administratie daaromtrent.  

12.2. Klant zal Jansen Medicars direct informeren wanneer het op de hoogte komt van een incident 

genoemd onder 12.1.  

12.3. Wanneer Jansen Medicars beslist Zaken terug te roepen, te vervangen of andere actie te 

ondernemen zal zij Klant daarvan direct informeren en Klant zal daarop onmiddellijk de distributie 

en verkoop staken van Zaken of onderdelen van Zaken die in haar macht zijn en onderwerp van de 

te nemen actie zijn. 

12.4. Van documenten ingediend aan de betreffende regelgevende instanties zal Klant gelijktijdig een 

afschrift zenden aan Jansen Medicars.  

 

13. Vertrouwelijke Informatie en Intellectuele Eigendom 

13.1. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan iedere informatie betreffende eigendomsrechten 

geopenbaard door de ene partij aan de andere partij, mondeling, schriftelijk, door machines 

leesbaar of in elke andere tastbare vorm, gemerkt als ‘Vertrouwelijk’, ‘Eigendom’ of ‘Patent pending’ 

of anderszins als vertrouwelijk aangemerkt, met uitzondering van informatie a) die al publiekelijk 

bekend en toegankelijk was voorafgaand aan de openbaarmaking van de ene partij aan de andere 

partij, b) publiekelijk bekend en toegankelijk worden na openbaarmaking door de 

openbaarmakende partij buiten de ontvangende partij om, c) reeds in het bezit was van de 

ontvangende partij op het moment van de openbaarmaking, d) ontvangen is door de ontvangen 

partij van een derde partij zonder dat dit een inbreuk op de verplichting tot geheimhouding van de 

derde partij oplevert, of e) onafhankelijk van de door de openbaarmakende partij verkregen 

informatie is ontwikkeld. 

13.2. Partijen stemmen ermee in dat informatie geopenbaard door Klant met betrekking tot huidige of 

toekomstige functies of kenmerken van Jansen Medicars producten niet wordt aangemerkt als 

Vertrouwelijke Informatie van Klant, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
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13.3. Partijen komen overeen de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij a) vertrouwelijk te 

behandelen, b) niet te openbaren aan derde partijen, behalve op een ‘need to know’ basis met 

derde partijen die een geheimhoudingsovereenkomst hebben gesloten waarin is opgenomen dat zij 

de Vertrouwelijke Informatie net zo vertrouwelijk zullen behandelen als hierbij bepaald en de 

openbaarmakende partij schriftelijke toestemming heeft voor de openbaarmaking van de andere 

partij, en c) niet te zullen gebruiken anders dan ten behoeve van de nakoming van de 

koopovereenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden.  

13.4. Partijen zijn bevoegd de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij te openbaren indien dat op 

grond van de wet noodzakelijk is, onder voorwaarde dat de andere partij onmiddellijk en 

voorafgaand aan de openbaarmaking van deze noodzakelijkheid op de hoogte wordt gebracht. 

13.5. De ontvanger van Vertrouwelijke Informatie zal niet middels reverse engineering nabouwen, 

behoudens hetgeen toelaatbaar is op grond van de toepasselijke wet, noch zal zij de Vertrouwelijke 

Informatie gebruiken voor analytische experimenten.  

13.6. Klant erkent dat alle auteursrechten, octrooirechten, rechten op handelsnamen, merkrechten, 

modelrechten, rechten op of gerelateerd aan databanken, rechten gerelateerd aan Vertrouwelijke 

Informatie, alle knowhow, hardware en software, alle modificaties van het voorgaande en alle 

andere rechten van intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten (hierna gezamenlijk 

genoemd ‘Medicarts Group Eigendomsrechten’ in eigendom van Medicarts Group en verwerkt in of 

verkocht bij Zaken en alle verbeteringen en afgeleide producten daarvan (ongeacht de partij die 

deze verbeteringen of afgeleide producten creëert) ten alle tijden eigendom zijn en blijven van 

Medicarts Group. 

13.7. Verkoop van Zaken aan Klant brengt in geen geval een overdracht van rechten ten aanzien van 

Medicars Group Eigendomsrechten met zich. 

13.8. Klant, haar werknemers of haar agenten zullen geen wijzigen aanbrengen in Medicarts Group 

Eigendomsrechten of andere aangebrachte labels in of aangebracht op de door Jansen Medicars 

geleverde Zaken of bijgeleverde documenten.  

13.9. Al het gebruik van Medicarts Group merkrechten en gerelateerde goodwill zal enkel ten goede 

komen aan Medicarts Group. Klant zal geen rechten of goodwill krijgen met betrekking tot enige 

merkrechten van Medicarts Group. Voor zover nodig zal Klant alle rechten and goodwill in de 

Medicarts Group merkrechten onherroepelijk overdragen aan Medicarts Group.  

 

14. Intellectuele Eigendom - schadeloosstelling 

14.1. Medicarts Group heeft het recht en zal op eigen kosten alle (rechts)zaken verdedigen en schikken 

die gericht zijn tegen Klant en die betrekking hebben op beweringen dat Zaken van Jansen Medicars 

een inbreuk vormen op enige octrooi, auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom in de 

V.S. of de EU die bestonden op het moment dat de Zaak was verkocht aan Klant.  

14.2. Jansen Medicars zal een bevel tot betaling van schadevergoeding gericht aan Klant volgend uit een 

onder 14.1 bedoelde (rechts)zaak vergoeden, onder de voorwaarde dat 1) Klant Jansen Medicars of 

Medicarts Group onmiddellijk informeert over dergelijke (rechts)zaken, 2) Klant Medicarts Group, 

middels haar advocaat, bij uitsluiting controle geeft over de verdediging/ schikking van de 

(rechts)zaak en Medicarts Group alle noodzakelijke informatie, assistentie en bevoegdheid geeft om 

Medicarts Group daartoe in staat te stellen.  

14.3. Medicarts Group is niet verplicht tot het schadeloosstellen of gehouden tot het vergoeden van 

schade en kosten, wanneer de inbreuk het gevolg is van, a) bijdrage aan inbreuk de door Klant, b) 

de combinatie of opname van een of meer van Jansen Medicars’ producten met andere producten 

of componenten, of c) voorgezet gebruik van Zaken die een inbreuk opleveren nadat Klant bericht 

ontving van de (rechts)zaak of andere berichten waaruit de vermeende inbreuk blijkt, tenzij 

Medicarts Group of Jansen Medicars schriftelijke toestemming geeft voor dergelijk voortgezet 

gebruik.  

14.4. Als de Zaak een samengesteld product is of Jansen Medicars of Medicarts Group redelijke gronden 

heeft om te menen dat de Zaak inbreuk maakt op enige octrooi, auteursrecht of ander recht van 
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intellectuele eigendom in de V.S. of de EU, mag Medicarts Group binnen een redelijke termijn, naar 

haar keuze, of I) het voortgezet gebruik van de Zaak voor Klant veiligstellen door een licentie voor 

Klant te bemachtigen of via een andere weg, of II) op haar eigen kosten de Zaak vervangen voor 

een niet inbreukmakende Zaak, of III) het product waarmee de Zaak is samengesteld verwijderen 

en de prijs daarvan vergoeden.  

14.5. Behoudens het voormelde in artikel 14. is Jansen Medicars niet aansprakelijk met betrekking tot 

inbreuken op rechten van intellectuele eigendom en claims daaromtrent. 

 

15. Overmacht 

15.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd 

is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

15.2. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Jansen Medicars te komen: 

werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke 

blijven van leveranciers van Jansen Medicars, vraag naar Zaken boven Jansen Medicars’ vermogen 

tot productie, vermeende inbreuken door de Zaken of gebruik van Eigendomsrechten van derden in 

Zaken. Bij vraag naar Zaken boven Jansen Medicars’s vermogen tot productie is Jansen Medicars 

gerechtigd de Zaken toe te wijzen op een wijze die zij het meest geschikt acht.  

 

16. Toepasselijk recht en geschillen 

16.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met Jansen Medicars is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing.  

16.2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun koopovereenkomst 

dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter 

te Utrecht.  

16.3. Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn blijven de overige 

bepalingen van kracht en zullen zij zodanig geïnterpreteerd worden dat zij strekken tot de 

oorspronkelijke bedoeling van partijen.  

 

17. Overdracht  

17.1. Behoudens schriftelijke instemming van de ene partij is de andere partij niet gerechtigd enige van 

haar rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen aan een derde, welke 

instemming niet onredelijk zal worden weerhouden, met uitzondering van a) overdracht aan een 

dochteronderneming of een aan haar gelieerd holding bedrijf of b) een rechtsopvolger, waarbij de 

derde waaronder onder a) en b) verplicht is te verklaren gebonden te zijn aan deze voorwaarden. 

 

18. Onafhankelijke contractspartijen 

18.1. Partijen staan in verhouding tot elkaar als onafhankelijke contractspartijen. Niets in deze 

voorwaarden geeft de ene partij het recht te handelen of zich voor te doen als agent of 

vertegenwoordiger van de andere partij. 

 

19. Vertaling 

19.1. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Engelse, Duitse als in de Nederlandse taal opgesteld. 

Indien tussen de inhoud van de Engelse, Duitse en de Nederlandse versie discrepanties bestaan, 

dan zal de inhoud en de uitleg van de bepalingen zich richten naar de Nederlandse versie. 

 


