ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CLAAF MEDICAL

ALGEMEEN
Artikel 1

Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1

Afroeporder: een opdracht tot levering van een bepaalde hoeveelheid
overeengekomen Producten in een bepaalde periode op basis van eerder
overeengekomen condities.

1.1

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van Claaf Medical.

1.2

Consignatie: een Overeenkomst tussen Claaf Medical en de Wederpartij waarbij Claaf
Medical Producten gedurende een bepaalde periode kosteloos of tegen een vooraf
overeengekomen prijs in consignatie geeft aan de Wederpartij en de eigendom en het
risico over de Producten pas op de Wederpartij overgaan op het moment dat de
betreffende Producten door de Wederpartij in gebruik worden genomen dan wel door
of ten behoeve van de Wederpartij worden verbruikt.

1.3

Diensten: alle door Claaf Medical ten behoeve van de Wederpartij te verrichten
werkzaamheden waartoe al dan niet door de Wederpartij Opdracht is gegeven.

1.4

Dienstverlening: iedere vorm van te verrichten werkzaamheden in de ruimste zin van
het woord waartoe door de Wederpartij al dan niet opdracht is gegeven aan Claaf
Medical

1.5

Gebrek: een Product die niet de eigenschappen bezit die bij normaal gebruik van dat
Product verwacht mogen worden.

1.6

Claaf Medical: de besloten vennootschap Claaf Medical, gevestigd te (1689 AN)
Zwaag, gemeente Hoorn, aan de Corantijn 43-L

1.7

Offerte: iedere schriftelijke aanbieding van Producten en/of Diensten (inclusief
bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van Claaf Medical aan de Wederpartij.

1.8

Opdracht: de opdracht tot het verrichten van Diensten en/of de levering van
Producten.

1.9

Order: de opdracht van de Wederpartij aan Claaf Medical tot het leveren van
Producten.

1.10 Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Claaf Medical en de
Wederpartij, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen
benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst .
1.11 Partijen: iedere bij de Overeenkomst betrokken partij.

1.12 Producten: alle door Claaf Medical te leveren goederen, gebruiksrechten en overige
vermogensrechten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, alsmede de door
Claaf Medical ten behoeve van Wederpartij tot stand te brengen werken van stoffelijke
aard.
1.13 Recall: het terughalen van Producten in verband met een kwaliteitsafwijking of een
geconstateerd gebrek waardoor het betreffende Product niet de veiligheid biedt die
men gerechtigd is te verwachten.
1.14 Wederpartij: iedere partij die met Claaf Medical een Overeenkomst sluit, dan wel
iedere partij die de intentie heeft met Claaf Medical een Overeenkomst te sluiten, dan
wel aan haar een Opdracht verleent of Order verstrekt.
1.15 Zicht- of Demoproducten: een Overeenkomst tussen Claaf Medical en de Wederpartij
waarbij door Claaf Medical aan de Wederpartij Producten voor een bepaalde periode
kosteloos of tegen een vooraf overeengekomen prijs ter beschikking worden gesteld.
2

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of
meervoud worden gebruikt. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden
verstaan elke vorm van communicatie via de post, fax of e-mail.

Artikel 2

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Orders, Opdrachten,
opdrachtbevestigingen en alle andere Overeenkomsten betreffende de levering van
Producten en/of het verrichten van Diensten en/of alle overige (rechts)handelingen
terzake. De Wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten stemt in met
de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Offertes, Orders,
Opdrachten, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten.

2.2

Algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook, zijn
uitdrukkelijk niet van toepassing. Een eventuele (eerdere) verwijzing door Wederpartij
naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door Claaf Medical uitdrukkelijk
van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen van en aanvullingen op
de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen
schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende
Overeenkomst.

2.3

Claaf Medical behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen
na het moment dat Claaf Medical de Wederpartij van de wijziging in kennis heeft
gesteld.

2.4

Indien de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van de Algemene
Voorwaarden dan prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

