Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van HB-MEDICAL
_________________________________________________________________________________________
Definities
HB-Medical: Onder HB-Medical wordt verstaan HB-MEDICAL B.V. gevestigd te Arnhem en
kantoorhoudende te Arnhem, Tivolilaan 205, 6824 BV.
Afnemer: Onder Afnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aanbieding ontvangt van
HB-Medical, een bestelling plaatst bij HB-Medical of een overeenkomst aangaat met HB-Medical.
Voorwaarden: Onder Voorwaarden wordt verstaan de onderhavige verkoop- leverings- en
betalingsvoorwaarden.
_________________________________________________________________________________________
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van HBMedical en maken deel uit van de tussen HB-Medical en de Afnemer tot stand gekomen overeenkomst.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht enige verwijzing door de Afnemer naar haar eigen
voorwaarden. De toepasselijkheid van Voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Schriftelijk overeengekomen anders luidende voorwaarden of bedingen gelden slechts voor de aanbiedingen
waarvoor ze expliciet zijn overeengekomen. Acceptatie van de aanbieding door de Afnemer impliceert, dat de
Afnemer zich verenigt met de toepasselijkheidverklaring van deze Voorwaarden en dat hij afstand doet van door
hemzelf eventueel gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.
1.3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht
door de Afnemer, komt in afwijking van het in artikel 1 sub 2 van deze Voorwaarden bepaalde, de overeenkomst
tussen Afnemer en HB-Medical pas tot stand, indien HB-Medical aan de Afnemer schriftelijk bericht heeft
gegeven met deze afwijkingen in de aanbieding in te stemmen.
1.4. HB-Medical is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. In geval van een wijziging van de Voorwaarden zal
HB-Medical de Afnemer hiervan tenminste 14 dagen vóór de beoogde ingangsdatum schriftelijk op de hoogte
stellen. Indien de Afnemer zich niet kan verenigen met de door HB-Medical aangekondigde wijzigingen, is de
Afnemer gerechtigd de met HB-Medical bestaande overeenkomst tegen de ingangsdatum van de beoogde
wijziging te ontbinden door middel van een schriftelijke, aan HB-Medical te zenden, buitengerechtelijke
verklaring. Indien HB-Medical deze verklaring niet binnen 14 dagen heeft ontvangen nadat zij de Afnemer op de
hoogte heeft gesteld van de beoogde wijziging, wordt de Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de
wijziging.
Artikel 2: Tot stand komen overeenkomst
2.1. Alle op schrift gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding respectievelijk
geldigheid bevatten.
2.2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de Afnemer schriftelijk wordt geaccepteerd
heeft HB-Medical het recht dit aanbod onverwijld na aanvaarding door de Afnemer te herroepen.
2.3. De overeenkomst tussen HB-Medical en de Afnemer komt tot stand op het moment dat de herroeping
termijn (artikel 2 sub 2) is verlopen, dan wel op het moment dat door HB-Medical met de uitvoering van het
leveringsproces wordt begonnen.
2.4. Bij gebreke van overeenstemming tussen HB-Medical en de Afnemer omtrent de wijziging van de
aanbieding en/of van
de overeenkomst is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 18 van deze Voorwaarden van
toepassing zal zijn.

Artikel 3: Prijzen
3.1. Alle door HB-Medical opgegeven prijzen zijn in Euro exclusief BTW, zonder aftrek of korting en exclusief
eventueel andere van overheidswege verplichte heffingen.
3.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle door HB-Medical opgegeven prijzen van de producten
netto dat wil zeggen inclusief de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten verbonden
aan een door de Afnemer binnen Nederland aangewezen afleveradres. Voor spoedleveringen of leveringen
buiten kantoortijden worden kosten in rekening gebracht conform de op dat moment geldende tarieven.
Voor buitenlandse leveringen hanteren wij de Incoterms regels. Goederen worden in dit geval Ex-Works
geleverd.
3.3. Indien wijzigingen van de overeenkomst tussen HB-Medical en de Afnemer leiden tot een verhoging of een
verlaging van de kosten en/of van de prijzen, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeenkomst
tussen HB-Medical en de Afnemer schriftelijk te worden overeengekomen.
3.4. Als een bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, is HB-Medical gerechtigd de verrichte deellevering
afzonderlijk aan de Afnemer in rekening te brengen.
3.5. Onvoorziene prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor levering, kunnen door
HB-Medical worden doorberekend. Deze zullen schriftelijk aan de Afnemer worden gemeld, waarbij zonder
reactie van de Afnemer wordt geacht dat de prijsverhogingen zijn overeengekomen.
3.6. HB-Medical hanteert een ordertoeslag bij bestellingen onder een minimale ordergrootte. Daarnaast wordt
een toeslag gerekend voor leveringen buiten kantoortijden en voor spoedzendingen. Indien instrumentarium
verontreinigd retour komt worden reiniging- en sterilisatiekosten in rekening gebracht. Vermelde toeslagen en
kosten worden conform de op dat moment geldende tarieven berekend.

Artikel 4: Betalingscondities
4.1. Betaling dient door de Afnemer te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
nadrukkelijk anders is overeengekomen of van overheidswege of door derden een andere termijn wordt
voorgeschreven. Indien laatstgenoemde twee omstandigheden zich voordoen, zal HB-Medical de Afnemer
hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
4.2. De Afnemer is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in
mindering te brengen en de Afnemer is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd de koopprijs te voldoen
onder aftrek van enig korting.
4.3. Indien de Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen binnen de in artikel 4 sub 1 gestelde termijn,
is hij vanaf de vervaldatum van rechtswege in verzuim zonder dat HB-Medical gehouden is Afnemer in gebreke
te stellen.
4.4. Indien binnen de in artikel 4 sub 1 genoemde termijn de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden wordt,
onverminderd de overige rechten van HB-Medical in dat geval, na verloop van deze termijn over het
verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening gebracht en komen alle aan de inning verbonden
gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor rekening van de Afnemer, met een minimum van 15% van het
verschuldigde bedrag.
4.5. In geval van niet tijdige betaling door de Afnemer heeft HB-Medical het recht de uitvoering van alle
opdrachten en bestellingen van de Afnemer op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde
bedrag heeft plaatsgevonden, onverminderd haar recht op ontbinding op grond van het bepaalde in artikel 11.

Artikel 5: Levering
5.1. HB-Medical verbindt zich jegens de Afnemer om aan hem producten te leveren zoals in de aanbieding is
aangegeven. Eventuele latere wijzigingen dienen nader omschreven te worden.
5.2. De levering van de producten geschiedt in Nederland franco exclusief BTW op het afleveradres van de
Afnemer, waarbij HB-Medical zich het recht voorbehoudt om zelf de wijze van transport en de verpakking te
bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Per zending kan door de Afnemer slechts
één afleveradres worden opgegeven.
De levering van de producten buiten Nederland geschiedt conform hetgeen dan is overeengekomen tussen HBMedical en Afnemer.
5.3. HB-Medical is gerechtigd om aan de Afnemer in gedeelten te presteren of te leveren. Deelleveringen
kunnen
afzonderlijk aan de Afnemer worden gefactureerd.
5.4. De leveringstermijn zal steeds door HB-Medical bij benadering worden opgegeven. De Afnemer ontvangt
tijdig schriftelijk bericht, indien de opgegeven levertijd zal worden overschreden. Overschrijding van de
levertijden door HB-Medical geeft aan de Afnemer nimmer het recht op schadevergoeding noch het recht de
overeenkomst te ontbinden dan wel nakoming of afname te weigeren, tenzij expliciet schriftelijk een uiterste
leveringstermijn is overeengekomen. HB-Medical streeft na de reguliere bestellingen, mits besteld voor 15.00
uur en mits voorradig, de volgende werkdag voor 14.00 uur te leveren. Aan dit streven kunnen echter geen
rechten worden ontleend. Voor nood- en spoedleveranties buiten kantoortijden kan gebruik gemaakt worden
van de 24-uur bereikbaarheidsdienst.
5.5. HB-Medical staat er jegens de Afnemer voor in, dat de door HB-Medical geleverde producten geschikt
zullen zijn als het gebruikt wordt waarvoor het bestemd is. Als producten anderszins gebruikt worden dan
vermeld op de verpakking of gebruiksaanwijzing of op andere wijze is aangegeven is HB-Medical niet
aansprakelijk.
5.6. Indien om welke reden dan ook de Afnemer niet in staat is de producten op het overeengekomen tijdstip in
ontvangst te nemen en deze producten gereed zijn voor verzending, zal HB-Medical, als haar
opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Afnemer de producten bewaren, beveiligen en alle
redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Afnemer bezorgd
zullen zijn. De Afnemer is verplicht aan HB-Medical de opslagkosten te vergoeden vanaf het tijdstip dat de
producten voor verzending gereed zijn, dan wel indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst
overeengekomen leveringsdatum. HB-Medical is dan voorts te allen tijde de overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden. De Afnemer blijft verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs, ook als hij
gebruik maakt of moet maken van de opslagmogelijkheden hetgeen geschiedt op risico van de Afnemer.
5.7. HB-Medical behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Afnemer of uit
hoofde van een andere zakelijke reden, zulks ter beoordeling aan HB-Medical, voor de levering een
vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de
verlangde zekerheid niet tot genoegen van HB-Medical wordt verschaft, behoudt HB-Medical zich het recht voor
de levering op te schorten, te weigeren of zonder rechtelijke tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te
ontbinden.

Artikel 6: Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
6.1. Het risico voor de producten zal van HB-Medical overgaan op de Afnemer bij aflevering van de producten
aan de Afnemer.
6.2. Alle door HB-Medical geleverde producten aan de Afnemer blijven in eigendom van HB-Medical tot aan het
moment van volledige betaling door de Afnemer, met inbegrip van rente en kosten, aan HB-Medical
verschuldigd is ter zake de geleverde producten. Het door HB-Medical aan Afnemer geleverde kan in geval van
niet tijdige betaling door Afnemer zonder rechtelijke machtiging door HB-Medical zo mogelijk worden
teruggehaald, onverminderd het recht van HB-Medical om schadevergoeding te vorderen. De Afnemer zal HBMedical toegang verlenen tot de plaatsen waar de producten van HB-Medical zich bevinden.

6.3. Zolang de Afnemer het verschuldigde bedrag nog niet (volledig) heeft betaald, is de Afnemer verplicht de
geleverde producten voor eigen rekening te verzekeren tegen brand, diefstal en aanspraken van derden.
6.4. Zolang de Afnemer het verschuldigde bedrag nog niet (volledig) heeft betaald, is het de Afnemer niet
toegestaan de goederen te bezwaren of op de goederen beperkte rechten te vestigen. De Afnemer is verplicht
HB-Medical onverwijld op de hoogte te stellen van acties van derden met betrekking tot de aan HB-Medical
toebehorende goederen.

Artikel 7: Reclame
7.1. De Afnemer dient de producten bij aflevering op zichtbare gebreken te controleren en hiervan aantekening
te doen op de bij ontvangst te tekenen documenten, bij gebreke waarvan iedere aanspraak ter zake van
zichtbare gebreken vervalt.
7.2. Reclames met betrekking tot de door HB-Medical aan de Afnemer geleverde producten of met betrekking
tot facturen dienen binnen tien werkdagen na levering respectievelijk na facturering schriftelijk te geschieden.
Na het verstrijken van voornoemde termijn is het uitoefenen van het recht van reclame niet meer mogelijk en
wordt geacht dat de Afnemer de producten heeft geaccepteerd.
7.3. Gebreken in een deel van de levering geven de Afnemer niet het recht de gehele levering te weigeren.
7.4. De Afnemer kan alleen reclameren indien de toestand van de producten na ontvangst ongewijzigd is
gebleven.
7.5. Het in behandeling nemen door HB-Medical van een reclame betekent nog niet dat deze terecht is.
HB-Medical zal schriftelijk aangeven of een reclame terecht is of niet.
7.6. Het indienen van een reclame ontslaat de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens HB-Medical.
7.7. Indien de Afnemer en/of een derde de producten onoordeelkundig behandelt en/of zonder voorgaande
schriftelijke toestemming van HB-Medical daartoe tracht om de producten te repareren dan wel aan te passen,
kan de Afnemer jegens HB-Medical geen beroep doen op het niet beantwoorden van de producten aan de
overeenkomst.
7.8. Wanneer de Afnemer zich jegens HB-Medical beroept op het recht van reclame heeft de Afnemer, behalve
het recht op vervanging van het product/ de producten, géén recht op welke andere vergoeding dan ook.
7.9. Een geconstateerd gebrek aan één of meer producten geeft de Afnemer niet het recht restant- of
vervolgorders te annuleren.

Artikel 8: Garantie
8.1. Indien door de fabrikant garantie op producten is afgegeven, heeft de Afnemer recht op garantie op de
producten voor zover deze door de fabrikant wordt afgegeven. De garantieverplichtingen worden door HBMedical uitgevoerd, conform de voorschriften van de fabrikant.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. De Afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde
goederen vermeld op de verpakking, gebruiksaanwijzing of handleiding strikt in acht te nemen en zodanige
maatregelen te nemen die eventuele schade aan geleverde producten zoveel mogelijk wordt beperkt. HBMedical staat niet in voor gebreken na de levering als gevolg van ondeskundig gebruik, gebruik anders dan
volgens voorschriften of aanwijzingen of gebruik in strijd met de producteigenschappen of –specificaties, of
gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de Afnemer of derden aangebrachte veranderingen
en/of modificaties.

9.2. Ter zake van de door HB-Medical verkochte en geleverde producten draagt HB-Medical geen enkele
aansprakelijkheid jegens Afnemer of derden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst
van welke aard dan ook, tenzij de Afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
HB-Medical.
9.3. De aansprakelijkheid van HB-Medical naar de Afnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste € .

Artikel 10: Niet-toerekenbare tekortkoming/ overmacht
10.1. De leveringstermijn door HB-Medical wordt verlengd met de periode, gedurende welke HB-Medical door
overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
10.2. Van overmacht aan de zijde van HB-Medical is sprake, indien HB-Medical na het sluiten van de
overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van
oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,
storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van HB-Medical als bij derden, van wie HBMedical de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of
gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of door
risico van HB-Medical ontstaan.

Artikel 11: Ontbinding
11.1. De overeenkomst door HB-Medical met de Afnemer gesloten wordt ontbonden zonder rechtelijke
tussenkomst na een schriftelijke verklaring op een tijdstip, dat er sprake is van indiening van een
faillissementsaanvraag of het door de Afnemer in staat van faillissement komen te verkeren, er voor of door de
Afnemer surseance van betaling wordt aangevraagd of dat de Afnemer surseance van betaling verkrijgt, er
sprake is van beslaglegging, er sprake is van onder curatele stelling of de Afnemer anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of
bewindvoeder de uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
11.2. Door ontbinding van de overeenkomst worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. Alsdan is de Afnemer jegens HB-Medical aansprakelijk voor de door HB-Medical geleden schade,
ondermeer bestaande uit
winstderving en kosten van levering.
Artikel 12: Hardheidsclausule
12.1. Indien de omstandigheden aan de zijde van HB-Medical waarvan partijen bij het sluiten van de
overeenkomst zijn uitgegaan zich tijdens de looptijd van de overeenkomst zodanig wijzigen dat de Afnemer naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag
verwachten, zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de koopovereenkomst.

Artikel 13: Retourzendingen
13.1. In geval van foutieve levering door HB-Medical worden producten retour genomen en vervangen door de
correcte producten.
13.2. In alle overige gevallen is het ter beoordeling van HB-Medical of producten retour worden genomen. De
aanvraag wordt ter beoordeling genomen indien de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking
zitten, in ongeschonden staat zijn en bij steriele producten een minimale shelf-life hebben van 2 jaar, zulks ter
beoordeling van HB-Medical. Indien vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van HB-Medical is verkregen
worden de producten retour genomen. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de
Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Afnemer besluit te stoppen met producten van HBMedical worden producten niet retour genomen.
HB-Medical is gerechtigd restockingskosten in mindering te brengen op het te crediteren bedrag.

Artikel 14: Huurvoorwaarden
14.1. De huurovereenkomst heeft betrekking op:
a) het medisch instrumentarium dat tegen een vergoeding ter beschikking wordt gesteld en eigendom is en blijft
van HB-Medical. Het risico gaat over op de Afnemer op het moment dat het gehuurde in ontvangst wordt
genomen door de Afnemer;
b) de verbruiksgoederen die kosteloos in consignatie worden gegeven en waarbij het risico overgaat op de
Afnemer op het moment dat de verbruiksgoederen door de Afnemer in gebruik worden genomen en waarbij het
eigendom overgaat op de Afnemer op het moment dat de verbruiksgoederen zijn betaald;
14.2. Met betrekking tot prijzen, betalingscondities en levering wordt verwezen naar eerder vermelde artikelen.
14.3. Het is de Afnemer verboden:
a) het gehuurde voor gebruik af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of op
andere wijze te vervreemden;
b) het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover het gaat om uitwisseling van gebruikte
hulpstukken of accessoires;
c) enige reparatiehandeling aan het gehuurde uit te (doen) voeren.
14.4. Vermissing, vervreemding, diefstal, verduistering, beschadiging, vergaan, of bezwaring van het gehuurde
dan wel van de consignatiegoederen dient direct na ontdekking door de Afnemer schriftelijk aan HB-Medical te
worden gemeld. De Afnemer dient in dit geval de nieuwwaarde van de producten aan HB-Medical te vergoeden,
conform de op dat moment geldende prijslijst. Desalniettemin is de Afnemer gehouden de huurtermijnen, die op
grond van de huurovereenkomst verschuldigd zijn, te betalen alsof het gehuurde niet is vermist, vervreemd,
gestolen, verduisterd, beschadigd, vergaan of bezwaard.

14.5. Indien het gehuurde gerepareerd moet worden, wordt het gehuurde geretourneerd en ontvangt de
Afnemer tegen betaling van de reparatiekosten een vervangingsexemplaar. Indien de reparatie niet te wijten is
aan de Afnemer worden de reparatiekosten niet in rekening gebracht. De huurperiode wordt door de vervanging
niet onderbroken. Rechten en plichten hebben met ingang van de vervanging betrekking op het
vervangingsexemplaar.
14.6. De Afnemer verplicht zich de betreffende producten correct te behandelen met inachtneming van de
bijbehorende gebruiksaanwijzing en in goede staat te houden. Het is niet toegestaan veranderingen aan te
brengen aan de producten. HB-Medical brengt kosten voortvloeiende uit het niet nakomen van deze
verplichtingen dan wel voortvloeiende uit het herstellen van beschadigingen (ook krassen en putten) dan wel
schade in rekening bij de Afnemer. Verbruiksgoederen die retour komen dienen onbeschadigd te zijn en in de
onbeschadigde verpakking te zitten, anders worden deze in rekening
gebracht bij de Afnemer. Instrumentarium dient, voorzien van de benodigde documenten (zoals decontaminatie
verklaring, sterilisatieverklaring) compleet, gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd te zijn alvorens het
retour wordt genomen.
14.7. De Afnemer dient de producten, zijnde het gehuurde en de consignatiegoederen, voor het einde van de op
de huurovereenkomst vermelde huurperiode te retourneren, dan wel de dag na de operatie indien de
huurovereenkomst is aangegaan voor een operatie. HB-Medical draagt zorg voor het transport, welke voor
rekening van HB-Medical is. Indien de overeengekomen huurperiode wordt overschreden is de Afnemer tot de
dag van teruggave per dag 150% van het huurtarief verschuldigd, onverminderd het recht van HB-Medical op
schadevergoeding en op het retour halen van de producten.
14.8. Voor het overige zijn de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 15: Proefplaatsing en bruikleen
15.1. De overeenkomst inzake proefplaatsing of bruikleen, heeft betrekking op:
a) het medisch instrumentarium dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld en eigendom is
en blijft van HB-Medical, het risico gaat over op de Afnemer op het moment dat het op proef geplaatste/ in
bruikleen genomene in ontvangst wordt genomen door de Afnemer;
b) de verbruiksgoederen die kosteloos in consignatie worden gegeven en waarbij het risico overgaat op de
Afnemer op het moment dat de verbruiksgoederen door de Afnemer in gebruik worden genomen en waarbij het
eigendom overgaat op de Afnemer op het moment dat de verbruiksgoederen zijn betaald.
15.2. Artikel 14 lid 2 t/m 8 zijn tevens van toepassing op proefplaatsing en bruikleen, met dien verstande dat
daar waar ‘gehuurde’ staat vermeld ‘op proef geplaatste/ in bruikleen genomene’ gelezen moet worden.

Artikel 16: Intellectuele en industriële eigendom en auteursrecht
16.1. Intellectuele, industriële en/of auteursrechten die rusten op al het door HB-Medical geleverde of op het
door
HB-Medical ontworpen of tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen, plannen, handleidingen,
instructiemateriaal e.d. zijn en blijven eigendom van HB-Medical. HB-Medical is gerechtigd zaken waarop het
auteursrecht gevestigd is terug te vorderen van de Afnemer.
16.2. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van HB-Medical mogen zaken waarop de in lid 1 vermelde
rechten rusten niet geheel dan wel gedeeltelijk aan derden ter beschikking worden gesteld of worden
vermenigvuldigd.

Artikel 17: Geheimhouding
17.1. De Afnemer staat er voor in dat zijzelf, maar ook haar personeel en personeel van door haar
ingeschakelde bedrijven, alle bedrijfsinformatie afkomstig van HB-Medical die op enigerlei wijze ter kennis is
gekomen of gebracht, geheim houdt tegenover derden. HB-Medical zal geen informatie over de door haar aan
de Afnemer geleverde goederen verstrekken aan derden, behoudens schriftelijke instemming van de Afnemer of
in geval van een wettelijke verplichting.

Artikel 18: Rechtskeuze
18.1. De bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van enige
vordering uit hoofde van de overeenkomst gesloten dan wel te sluiten tussen HB-Medical en de Afnemer kennis
te nemen.
18.2. Op alle geschillen en op alle met Afnemer aangegane verbintenissen zal het Nederlandse recht van
toepassing zijn, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken.
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