GE Healthcare / Algemene Verkoopvoorwaarden / Netherlands
1.
ALGEMEEN
1.1 In deze Algemene Voorwaarden:
betekent de Koper de persoon, de firma, de vennootschap of een andere
organisatie die Producten en/of Diensten heeft besteld bij GEHC;
betekent GEHC de GE Healthcare groepsvennootschap waarnaar verwezen
wordt in de definitieve schriftelijke offerte, prijsopgave of orderbevestiging of,
indien die er niet zijn, de GE Healthcare vennootschap die de levering doet;
betekent de Overeenkomst de overeenkomst voor de verkoop en aankoop van
Producten en/of Diensten tussen GEHC en de Koper zoals die verder kan
bewezen worden door de definitieve schriftelijke offerte, prijsopgave of
orderbevestiging van GEHC, en voorafgaande voorstellen, verklaringen,
beweringen of voorwaarden zullen de partijen niet binden;
betekent de Apparatuur alle elektronische apparatuur, hardware en andere
elektronische of mechanische stukken die GEHC is overeengekomen te leveren,
met uitsluiting van consumptiegoederen en reserve-onderdelen die afzonderlijk
worden verkocht;
betekent de Goederen al hetgeen GEHC is overeengekomen te leveren anders
dan de Apparatuur en Software;
betekent de Producten de Goederen, Apparatuur of Software die GEHC is
overeengekomen te leveren;
betekent de Diensten elk advies gegeven en alle diensten geleverd door GEHC;
en
betekent de Software de firmware, software of gegevensverzamelingen (i)
geïdentificeerd in de Overeenkomst of (ii) door GEHC geleverd aan de Koper in
verband met de installatie of werking van de Apparatuur. Om enige twijfel te
voorkomen, zal Software niet omvatten de "open source" firmware, software of
gegevensverzamelingen, aangezien dergelijke "open source" firmware, software
of gegevensverzamelingen onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden
uiteengezet in de betrokken "open source" licentie.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zullen geïncorporeerd worden in de
Overeenkomst en zijn van toepassing met uitsluiting van enige algemene
voorwaarden van de Koper. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts
worden afgeweken of van de daaruit voor GEHC voortvloeiende rechten kan
slechts afstand worden gedaan indien GEHC daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk
heeft ingestemd. Ook indien en voor zover GEHC zich op een bepaald moment
en voor een bepaalde periode niet op haar bij deze Overeenkomst geregelde
rechten beroept, dan betekent dit niet dat van deze rechten wordt afgezien.
2.
PRIJZEN EN OFFERTES
De prijs van de Producten en/of Diensten betreft de door GEHC in de offerte
vermelde prijs, met inbegrip van alle invoerrechten, maar met uitsluiting van
BTW en andere belastingen. Alle offertes van GEHC voor de levering van
Producten en/of Diensten zijn geldig gedurende de in de offerte genoemde
periode of, wanneer er geen periode is genoemd, binnen zestig (60) dagen. In
alle andere gevallen zijn de te betalen prijzen de prijzen die gelden op het
moment van aankoop, plus eventuele kosten voor verzending, transport,
verpakking, verzekering of bijkomende kosten in het geval het een
minimumbestelling betreft.
3.
BETALING
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de volledige betaling
door de Koper aan GEHC plaats zonder enige aftrek, opschorting of verrekening:
(i)
uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. in de op de factuur
vermelde munteenheid; en
(ii) uitsluitend middels een elektronische overschrijving van een
bankrekening van de Koper welke bankrekening wordt gehouden in het
land van de hoofdvestiging van Koper.
3.2 Ingeval van betaling na de in 3.1 bedoelde betalingstermijn, behoudt
GEHC zich het recht voor om:
(i)
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst
zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar uitsluitende keuze
en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van
kosten, schade en rente overeenkomstig het bepaalde in (ii); en
(ii)
rente in rekening te brengen aan de Koper op basis van het laagste tarief
van hetzij (a) twaalf (12) % op jaarbasis, hetzij (b) enig toepasselijk wettelijk
maximumtarief over alle onbetaalde bedragen berekend vanaf de uiterste dag
van betaling tot en met de dag van betaling.
4.
4.1
4.2

WIJZIGINGEN EN TERUGGAVEN
GEHC behoudt zich het recht voor, na voorafgaande schriftelijke
mededeling, wijzigingen in de productspecificaties door te voeren die de
installatie, prestatie of prijs van de Producten niet wezenlijk beïnvloeden.
Producten mogen slechts worden teruggezonden met voorafgaande
toestemming van GEHC.

5.
LEVERING/INSTALLATIE/AANVAARDING
5.1 Leveringsvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de
laatste editie van de Incoterms. Indien geen andere leveringsvoorwaarden zijn
bepaald in de Overeenkomst zullen de Producten geleverd worden vrachtvrij
inclusief verzekering (CIP) tot de bedrijfsterreinen van de Koper of tot de
overeengekomen bestemming.
5.2 GEHC zal alle redelijke inspanningen leveren om vertragingen in de
levering ten aanzien van de voorziene leveringsdata te voorkomen.
Overschrijding van de voorziene leveringstermijn geeft de Koper geen recht op
aanvullende of vervangende schadevergoeding, ontbinding of niet-nakoming
van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting van de Koper.
5.3 De Koper dient GEHC binnen vijf (5) werkdagen vanaf de levering
schriftelijk te informeren over onvolledige leveringen of gebreken die bij
zorgvuldige controle redelijkerwijze kunnen worden vastgesteld. GEHC’s enige
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verplichting zal erin bestaan, naar eigen keuze, de defecte Producten te
vervangen of te herstellen of de aankoopprijs van niet-geleverde Producten
terug te betalen.
5.4 Indien voor de levering van een Product vóór de verzending een
exportvergunning of een andere toestemming vereist is, zal GEHC niet
aansprakelijk zijn voor vertragingen in de levering ten gevolge van vertragingen
bij het verstrekken of van het niet-verstrekkend van deze vergunning of
toestemming.
5.6 Indien de Apparatuur geïnstalleerd moet worden, is de Koper verplicht om
op zijn eigen kosten de installatieruimte voor te bereiden in overeenstemming
met de voorschriften van GEHC vóór installatie (zoals de specificaties voor
stroomkwaliteit/aarding, temperatuur en/of luchtvochtigheid) en andere
instructies van GEHC, en deze daarmee in overeenstemming te houden. De
installatie zal niet beginnen voordat de Koper aan deze verplichting heeft
voldaan.
5.7 Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten en kunnen afzonderlijk
gefactureerd worden. Indien de Koper geen levering van de Producten
aanvaardt binnen een redelijke periode nadat hij van GEHC de mededeling heeft
ontvangen dat de Producten klaar zijn voor (deel)levering, of indien levering is
vertraagd om redenen die toe te rekenen zijn aan Koper (bijvoorbeeld verzuim
door Koper om te voldoen aan de voorschriften van GEHC vóór installatie zoals
bedoeld in artikel 5.5), kan GEHC over de Producten beschikken of deze voor
rekening en risico van de Koper opslaan.
5.7 Na de installatie zal GEHC, indien en voor zover van toepassing, overgaan tot
de laatste testen gebruikmakend van GEHC’s bekendgemaakte
prestatiespecificaties en haar standaardinstrumenten en –procedures. Na de
bevredigende voltooiing van deze laatste testen die aantonen dat de
bovenvermelde specificaties worden nageleefd (met enige toegelaten
variaties/afwijkingen), kan GEHC een testcertificaat uitgeven dat een sluitend
bewijsstuk zal zijn van deze naleving en zal de installatie van de Apparatuur
geacht worden volledig te zijn en in overeenstemming met de verplichtingen van
GEHC onder de Overeenkomst. De Apparatuur zal in ieder geval gelden als
aanvaard door de Koper hetzij (i) zeven (7) dagen na de datum waarop GEHC de
Koper op de hoogte brengt dat de laatste testen met succes werden voltooid of
waarop GEHC het testcertificaat uitgeeft, hetzij (ii) op de datum waarop de Koper
het Product voor de eerste maal gebruikt voor bedrijfsgebruik, een en ander
afhankelijk van welke datum het vroegst valt. Dit artikel geldt ook ten aanzien
van Apparatuur dat middels een deellevering is geleverd.
5.8 Op diens redelijk verzoek zal de Koper het recht hebben om aanwezig te
zijn bij de tests. De Koper is gehouden medewerking te verlenen aan de tests. De
Koper kan tegen het houden van tests of tegen de resultaten ervan geen
bezwaar maken, indien de Koper op de hoogte werd gebracht dat tests zouden
plaatsvinden maar de Koper deze niet bijwoonde.
5.9 Indien Producten door GEHC geleverd worden in te retourneren
containers, dienen deze te worden geretourneerd op kosten van de Koper en in
goede staat, indien en zodra GEHC daarom verzoekt. De eigendomstitel van
deze containers blijft te allen tijde bij GEHC, maar zij worden gehouden op risico
van de Koper totdat zij aan GEHC zijn geretourneerd. Indien de Koper de
bovenvermelde bepaling niet naleeft, heeft GEHC het recht om de volledige
vervangingswaarde van de containers in rekening te brengen bij de Koper.
5.10 Koper dient alle vergunningen, licenties of goedkeuringen te verkrijgen die
nodig zijn om straling uitzendende apparatuur te mogen verkrijgen en bedienen.
6.
RISICO EN EIGENDOMSTITEL
6.1 Het risico van verlies van en schade aan de Producten zal overgaan op de
Koper bij levering. De volledige eigendom van de Goederen en Apparatuur zal op
de Koper overgaan na de volledige betaling. Indien de Koper niet (tijdig) betaalt,
is GEHC gerechtigd, onverminderd haar rechten zoals weergegeven in artikel 3.2
en haar overige rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst, de Goederen en
Apparatuur (gedeeltelijk) terug te nemen om de gevolgen van het niet betalen
door de Koper te beperken (alle uit bovenstaande omstandigheden
voortvloeiende kosten, waaronder o.a. begrepen de kosten van opslag, komen
voor rekening van de Koper en zullen door de Koper moeten worden voldaan).
6.2 Met betrekking tot Apparatuur gebruikt voor klinische of diagnostische
doeleinden, is de Koper verplicht om op adequate wijze schriftelijke verslagen bij
te houden van de identiteit van de persoon of entiteit waaraan de Apparatuur is
overgedragen en van de plaats waar deze Apparatuur wordt gehouden. De
Koper is gehouden deze verplichting met betrekking tot doorverkoop door te
geven aan de aankoper van dergelijke Apparatuur, daaronder begrepen de
verplichting om deze verslagleggingsplicht door te geven aan een ieder die
dergelijke Apparatuur onder bijzondere titel zal verkrijgen.
7.
DIENSTEN
7.1 GEHC is geenszins verplicht Diensten te verlenen, tenzij Koper ervoor
instaat dat er op zijn bedrijfsterreinen voldoende en veilige voorzieningen
voorhanden zijn en dat GEHC behoorlijk over alle gevaarlijke situaties, relevante
regels en veiligheidsprocedures wordt geïnformeerd. In het bijzonder is Koper
verantwoordelijk voor het nemen van alle maatregelen alvorens GEHC overgaat
tot de installatie/verlening van de Diensten die nodig zijn om alle gevaarlijke
situaties of materialen van de Apparatuur of de ruimte waar de Diensten zullen
worden verleend te verwijderen en/of op te heffen. Indien er door de
gezamenlijke activiteiten tussen GEHC, Koper en derden in de
werkruimtemogelijk risico's kunnen ontstaan, dienen deze risico's te worden
aangepakt door middel van een gezamenlijk door partijen op te stellen
veiligheidscoördinatieplan.
7.2 Indien de Koper een Product of een Dienst heeft aangekocht dat
ondersteuning met toegang op afstand bevat (‘remote access support’), dient
Koper GEHC toestemming te verlenen om de Producten aan te sluiten via deze
toegang op afstand, en die verbinding in stand te houden, voor zover GEHC dit
verlangt ten behoeve van het verrichten van onderhouds- of
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herstelwerkzaamheden in het kader van de garantieverplichting of andere
verplichtingen van GEHC. Deze werkzaamheden kunnen het downloaden van
software en het uitvoeren van controles omvatten, alsmede het verzamelen van
prestatiegegevens die betrekking hebben op de Producten en andere producten brongegevens, welke van belang kunnen zijn voor de kwaliteitscontrole,
productontwikkeling,
rapportagediensten
en
het
vaststellen
van
referentiepunten. Indien toegang op afstand niet geboden wordt, behoudt
GEHC zich het recht voor om Koper kosten in rekening te brengen voor
ondersteuning op locatie volgens de op dat moment bij GEHC geldende prijslijst.
7.3 Koper is verantwoordelijk voor correct(e) beheer, opslag en afvoer van alle
afvalstoffen met betrekking tot Diensten en/of installatie, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen of GEHC wettelijk verplicht is de materialen terug te nemen.
Tenzij de desbetreffende nationale dwingendrechtelijke regels anders bepalen,
of tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, houdt de verplichting van GEHC
om Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) terug te nemen
geen fysieke toegang tot de apparatuur, de-installatie, ontkoppeling,
desinfectering, hijs-/tilwerkzaamheden, transport naar een laadruimte of –
helling op de begane grond, verpakking of soortgelijke werkzaamheden in, en
verklaart Koper die werkzaamheden op eigen kosten te zullen verrichten zodra
dat wordt verlangd.
7.4 Indien GEHC dit verlangt, dient Koper ten minste één (1) passend
gediplomeerd persoon ter beschikking te stellen die de veiligheid van
medewerkers van GEHC te allen tijde tijdens de installatie/verlening van de
Diensten kan garanderen. Indien een dergelijke persoon niet ter beschikking
wordt gesteld, behoudt GEHC zich het recht voor om Koper kosten in rekening te
brengen volgens de op dat moment bij GEHC geldende prijslijst voor de
aanwezigheid van een extra persoon namens GEHC.
8.
BEPERKT GEBRUIK
8.1 Voor bepaalde Producten gelden gebruiksbeperkingen als voorwaarde
voor aankoop. De Koper is gehouden deze gebruiksbeperkingen, zoals
beschreven in de catalogus van GEHC en/of op het Product en/of de
bijgevoegde documentatie, strikt na te leven. Enkel de Koper is aansprakelijk
voor de naleving van enig voorschrift of vereiste in verband met het gebruik door
de Koper van de Producten. Elke garantie die door GEHC aan de Koper wordt
gegeven vervalt indien enig Product dat door zodanige garantie wordt gedekt
gebruikt wordt voor doelstellingen die ingevolge deze bepaling niet zijn
toegestaan. Bovendien zal de Koper GEHC schadeloos stellen en vrijwaren tegen
elke vordering, schade, verlies, kosten, onkosten en elke andere
aansprakelijkheid van welke aard ook waarvoor GEHC ten gevolge van een
dergelijk niet-toegelaten gebruik heeft in te staan.
8.2 Met betrekking tot de Apparatuur die op grond van de wet is goedgekeurd
voor klinische en medische behandelingen en diagnostisch gebruik, zullen de
Koper en de zorgverleners het risico dragen voor alle beslissingen met
betrekking tot dergelijke behandelingen en gebruik.
9.
ALGEMENE GARANTIE
9.1 De artikelen 9.2-9.5 zijn van toepassing indien geen andere specifieke
garantie is overeengekomen in de Overeenkomst. Indien er op Producten een
garantie van een derde leverancier of producent van toepassing is, zal de
garantie van GEHC niet verder strekken dan de door deze derde gegeven
garantie.
9.2 Goederen - GEHC staat ervoor in dat haar Goederen op het tijdstip van
levering voldoen aan GEHC’s specificaties. Alle garantieaanspraken met
betrekking tot de Goederen moeten schriftelijk binnen negentig (90) dagen na
ontvangst van de Goederen worden gemaakt. De Koper kan in dit verband
uitsluitend aanspraak maken op herstel van de Goederen, vervanging van de
Goederen of de terugbetaling van de prijs van de desbetreffende Goederen,
zulks naar de uitsluitende keuze van GEHC.
9.3 Apparatuur – De deugdelijkheid van de constructie en van het materiaal
van door GEHC zelf vervaardigde Apparatuur is vanaf de datum van levering of
van
voltooiing
door
GEHC
van
enige
overeengekomen
installatiewerkzaamheden, indien de laatste later zou vallen, voor één (1) jaar
gewaarborgd bij normaal gebruik. Elke vordering moet schriftelijk worden
ingediend binnen deze periode op straffe van verval van enige
garantieaanspraak. De Koper kan in dit verband uitsluitend aanspraak maken
op herstel van de Apparatuur, de vervanging van de Apparatuur of de
terugbetaling van de prijs van de desbetreffende Apparatuur, zulks naar de
uitsluitende keuze van GEHC. Dergelijk herstel of vervanging zullen de
garantieperiode niet verlengen.
9.4 Software – GEHC staat, voor een periode van:
(i)
drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum van levering van de
Software, of;
(ii)
indien de Software geïnstalleerd moet worden en werkt op door GEHC
geproduceerde Apparatuur, twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering
van de Software, afhankelijk van welke periode het langst duurt, ervoor in dat de
Software substantieel overeenstemt met de bekendgemaakte specificaties en
dat de media waarop de Software zich bevindt vrij zullen zijn van gebreken in de
constructie en in de gebruikte materialen bij normaal gebruik. GEHC staat er niet
voor in dat de Software “error free” is of dat de Koper de Software zonder
problemen of onderbrekingen zal kunnen gebruiken. De Koper kan in dit
verband uitsluitend aanspraak maken op herstel van de Software, de
vervanging van de Software of de terugbetaling van de prijs voor de Software,
zulks naar de uitsluitende keuze van GEHC.
9.5 Diensten - GEHC staat ervoor in dat alle Diensten met redelijke zorg en
deskundigheid worden verleend. De Koper kan in dit verband uitsluitend
aanspraak maken op het verlenen van een creditnota of het opnieuw verlenen
van de betrokken Diensten door GEHC, zulks naar de uitsluitende keuze van
GEHC. Deze garantie geldt slechts voor een periode van negentig (90) dagen na
het verrichten van de Diensten.
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9.6 In de meest ruime zin door de toepasselijke wetgeving toegelaten, wijst
GEHC bij deze uitdrukkelijk af, en doet de Koper bij deze uitdrukkelijk afstand van,
elke garantie met betrekking tot de resultaten verkregen door het gebruik van
de Producten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke vordering voor
onjuiste, ongeldige of onvolledige resultaten. Alle andere garanties,
toezeggingen, bepalingen en voorwaarden (wettelijk, uitdrukkelijk, stilzwijgend of
van andere aard) inzake de kwaliteit, de toestand, de beschrijving, de
verhandelbaarheid, geschiktheid voor gebruik of niet-inbreukmakende karakter
van de Producten (met uitzondering van de stilzwijgende garantie van het
eigendomsrecht) zijn bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
9.7 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, is GEHC niet verplicht Producten te
ontmantelen of opnieuw te installeren in verband met een garantieaanspraak.
9.8. Indien de Koper een beroep wenst te doen op de garantiebepalingen dient
zij hier schriftelijk, binnen de daarvoor in dit artikel weergegeven geldende
termijn, een beroep op te doen.
10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
10.1 GEHC is niet aansprakelijk ingevolge enige garantieverplichting
(daaronder begrepen de in artikel 9 omschreven garanties) inzake gebreken in
de Producten die voortkomen uit: specificaties of materialen die door de Koper
zijn geleverd; normale slijtage; moedwillige beschadiging door of nalatigheid van
de Koper of zijn werknemers of gevolmachtigden; abnormale
werkomstandigheden op de bedrijfsterreinen van de Koper; verzuim om de
locatie in overeenstemming te houden met de voorschriften van GEHC vóór
installatie; niet-inachtneming van de gebruikershandleiding of de door GEHC
(schriftelijk of mondeling) gegeven gebruiksbeperkingen of andere instructies;
verkeerd gebruik of aanpassing of herstel van de Producten zonder
toestemming van GEHC; of indien de Koper zijn betalingsverplichtingen onder
deze Overeenkomst niet is nagekomen. Indien een van de in dit artikel 10.1
bedoelde uitsluitingen van toepassing is, behoudt GEHC zich het recht voor
Koper kosten in rekening te brengen voor het herstellen van dat gebrek volgens
de op dat moment bij GEHC geldende prijslijst.
10.2 Behoudens enige vrijwaringsverplichting overeenkomstig het bepaalde in
artikel 13, zal geen van beide partijen aansprakelijk zijn voor indirecte schade,
gevolgschade of bijkomende schade van welke aard ook die voortvloeit uit de
verkoop, de installatie, het gebruik of de onbruikbaarheid van de Producten of
Diensten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstverlies, goodwillverlies of
bedrijfsonderbreking.
10.3 De aansprakelijkheid van GEHC op grond van of in verband met de
Overeenkomst, hetzij contractueel, hetzij delictueel, hetzij op enige andere
grondslag (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid en
aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden)
zal in totaal nooit meer belopen dan het onder de Overeenkomst door de Koper
aan GEHC betaalde bedrag.
10.4 De uitsluiting van de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden zal
slechts van toepassing zijn indien dit onder het toepasselijk recht is toegestaan.
11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
11.1 Indien de Koper ontwerpen, tekeningen en specificaties overhandigt aan
GEHC om haar in staat te stellen niet-standaard of specifiek op maat gemaakte
Producten te vervaardigen, staat de Koper ervoor in dat deze vervaardiging
geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten en/of Diensten
blijven te allen tijde bij GEHC of haar licentiegevers.
12. GEGEVENSBESCHERMING
12.1 De Koper en GEHC zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst en bij het
verwerken van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de
geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.
12.2 Indien GEHC bij de uitvoering van de Diensten de in Apparatuur of
Software opgeslagen persoonsgegevens van patiënten verwerkt, dan geldt het
navolgende:
(i)
De Koper heeft als enige de exclusieve bevoegdheid om het doel van en
de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten die in de
context van de Overeenkomst verstrekt zijn aan of toegankelijke gemaakt voor
GEHC te bepalen. GEHC zal de persoonsgegevens van patiënten alleen
verwerken met als doel het bieden van de Diensten in overeenstemming met de
instructies van de Koper.
(ii)
De Koper zal zich inspannen om het verstrekken aan GEHC van
persoonsgegevens van patiënten te beperken tot het redelijkerwijs noodzakelijke
voor het uitvoeren van de Diensten.
(iii)
GEHC verbindt zich de persoonsgegevens van patiënten vertrouwelijk te
bewaren en zal technische en organisatorische maatregelen implementeren ter
bescherming van verlies, diefstal, onrechtmatige openbaring en onrechtmatige
toegang.
12.3 Voordat de Koper enig apparatuur retourneert aan GEHC draagt de Koper
er zorg voor dat alle (persoonlijke) gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt
tot de persoonsgegevens van patiënten, die zijn opgeslagen in dergelijke
apparatuur, worden verwijderd. De Koper erkent dat alle gegevens en
instellingen die zijn opgeslagen in de geretourneerde apparaten kunnen en
mogen worden verwijderd door GEHC.
12.4 Voorafgaand aan en tijdens de Overeenkomst kan de Koper GEHC
persoonsgegevens verstrekken met betrekking tot het personeel van de Koper of
andere personen die betrokken zijn bij het gebruik van de Producten of Diensten.
De Koper stemt in met het gebruik en de verwerking van deze
persoonsgegevens door GEHC en hun respectievelijke leveranciers, en zal voor
zover wettelijk vereist, elke persoon hier op gepaste wijze van in kennis stellen en
van elke persoon zijn of haar toestemming verkrijgen voor het gebruik en de
verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor de volgende specifieke
doeleinden: (i) het uitvoeren van de Overeenkomst; (ii) informatie verstrekken
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over producten en diensten van GEHC (iii) verzenden van persoonsgegevens als
weergegeven in artikel 12.5, en (iv) het voldoen aan wettelijke of regulerende
vereisten.
12.5 GEHC kan persoonsgegevens met betrekking tot patiënten of andere
individuen die betrokken zijn bij het gebruik van de Producten of Diensten
verzenden naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte,
waar de wetgeving wellicht niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt
als het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. In verband met
persoonsgegevens die door GEHC verzonden kunnen worden en waarvan de
Koper de houder is, zal de Koper (1) gepaste kennisgeving aan de relevante
personen doen, (2) eventuele vereiste toestemming verkrijgen, (3) personen
voorzien van toepasselijke keuzes met betrekking tot het gebruik, de
bekendmaking of andere verwerking van hun persoonsgegevens, en (4)
personen de gelegenheid geven om hun recht op toegang tot hun
persoonsgegevens uit te oefenen. GEHC heeft stappen ondernomen voor
adequate bescherming met betrekking tot persoonsgegevens die naar landen
buiten de Europese Economische Ruimte worden gezonden. GEHC zal op het
redelijke verzoek van de Koper te goeder trouw onderhandelen met betrekking
tot de toepasselijkheid van verdere overeenkomsten tot gegevensverwerking of
gegevensoverdracht die noodzakelijk kunnen zijn voor het ondersteunen van de
wettelijke verzending van persoonsgegevens buiten de Europese Economische
Ruimte in naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de
bescherming van de persoonsgegevens.
12.6 De Koper stemt ermee in dat GEHC eventueel bepaalde van hun identiteit
ontdane en/of verzamelde gegevens verwerkt die GEHC genereert tijdens het
proces als bedoeld in artikel 7.2.
13. GEZONDHEID, VEILIGHEID EN AFVAL
De Koper garandeert dat:
(i)
de Producten (op voorwaarde dat deze Producten voldoen aan hun
specificaties) geschikt en veilig zijn voor het door de Koper voorziene gebruik;
(ii)
de Producten op een veilige manier worden behandeld.
(iii)
containers, verpakking, labels, uitrusting en voertuigen, indien geleverd
door de Koper, voldoen aan alle relevante nationale en internationale
veiligheidsvoorschriften.
14. VERGOEDINGEN
De Koper zal GEHC vrijwaren tegen elke vordering – behoudens vorderingen van
de Koper zelf tegen GEHC die rechtstreeks voortvloeien uit een fout of
wanprestatie van GEHC - die tegen GEHC wordt gericht:
(i)
in verband met het gebruik door de Koper van de Producten;
(ii)
gebaseerd op de stelling dat het gebruik dat de Koper van de Producten
maakt in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van derden.
15. INSOLVABILITEIT
Indien de Koper insolvabel wordt, aangifte van faillissement doet, in staat van
faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt,
overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf of in vereffening gaat (anders dan voor
reorganisatie of fusie), heeft GEHC het recht om de Overeenkomst onmiddellijk
en zonder opzegging of voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen. Dit laat
de andere rechten van GEHC onder de Overeenkomst onverlet.
16. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN
Zonder toestemming van de Koper mag GEHC mag haar rechten en
verplichtingen uit de Overeenkomst in haar geheel of gedeeltelijk overdragen
aan derden, waaronder doch niet beperkt tot de aan GEHC gelieerde
ondernemingen. De Koper is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan alle
handelingen die vereist zijn om de overdracht van de rechten en verplichtingen
van GEHC te bewerkstelligen. GEHC is gerechtigd om derden in te schakelen bij
de uitvoering van de Overeenkomst. De Koper kan haar rechten of
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verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van GEHC (wiens toestemming niet op onredelijke
gronden zal worden onthouden).
17. OVERMACHT
17.1 Een Partij is niet aansprakelijk voor de algehele of gedeeltelijke nietnakoming van haar verplichtingen voor zover de nakoming verhinderd wordt
door omstandigheden die zich buiten haar redelijke controle om voordoen met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, bedrijfsblokkades, prik- of
stiptheidsacties, uitsluitingen of arbeidsconflicten ongeacht hun aard (zij het met
betrekking tot haar eigen werknemers of werknemers van anderen), brand,
overstromingen, explosies, natuurrampen, militair ingrijpen, blokkades,
sabotage, revolutie, ongeregeldheden, civiele onrust, oorlog of burgeroorlog,
terroristische daden of dreigingen, fabrieksuitval, uitval van computers of andere
systemen en de onmogelijkheid om apparatuur te verkrijgen.
17.2 Indien een overmachtsituatie langer dan één (1) maand duurt, mag een
Partij de Overeenkomst ontbinden zonder aansprakelijkheid.
18. SOFTWARELICENTIE
Tenzij
met
betrekking
tot
de
Software
een
afzonderlijke
softwarelicentieovereenkomst wordt afgesloten, wordt de Koper bij deze een
niet-exclusieve licentie verleend om de Software te gebruiken uitsluitend in
“object code format” en uitsluitend voor eigen interne bedrijfsdoeleinden
onderworpen aan de hierin vervatte bepalingen. De Koper zal (i) de Software niet
gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor zij is ontworpen; (ii) de
Software niet gebruiken in verband met de producten van andere producten
tenzij dergelijk verband wordt toegestaan in de Productdocumentatie; (iii) geen
enkel recht op de Software toekennen, toewijzen, overdragen of op een andere
wijze ter beschikking stellen aan derden; (iv) geen informatie vervat in de
Software bekendmaken aan derden; (v) de Software niet kopiëren of
reproduceren (met uitzondering van één kopie voor back-up of zoals anders
toegelaten door het toepasselijke recht); (vi) de Software niet aanpassen of
wijzigen; of (vii) de Software niet ontleden, decompileren of “reverse engineeren”
of geen afgeleide werken creëren die gebaseerd zijn op de Software tenzij
uitdrukkelijk toegelaten door dwingende wetgeving.
19. EXPORTCONTROLE
De Koper verbindt zich ertoe om de Producten niet opnieuw te exporteren
zonder de vereiste exportlicentie van de bevoegde instelling van de Verenigde
Naties of een andere vergelijkbare internationale organisatie, de Amerikaanse
Overheid, het land van oorsprong of het initieel land van export. Het vereiste om
een licentie te verkrijgen kan variëren afhankelijk van het land van bestemming,
de uiteindelijke gebruiker, het eindgebruik en andere factoren. Op verzoek van
GEHC zal de Koper aan GEHC kopieën overhandigen van alle documenten die
verband houden met dergelijke heruitvoer.
20. TOEPASSELIJKE WETGEVING
Deze Overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het recht
van het land of de staat waar de zetel van de GE Healthcare
groepsvennootschap (of relevant filiaal of bijkantoor) waarnaar wordt verwezen
in de Overeenkomst is gevestigd. Ten aanzien van geschillen tussen partijen
terzake van of in verband met de Overeenkomst zullen de rechtbanken van dat
land of die staat exclusief bevoegd zijn.
21. VOORWAARDEN EIGEN AAN SPECIFIEKE PRODUCTEN
Aanvullende voorwaarden beheersen de verkoop van bepaalde Producten en
Diensten. Deze aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar op de
verkoopkantoren van GEHC en zullen in geval van tegenstrijdigheid voorrang
hebben op de onderhavige Algemene Voorwaarden.
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