Algemen
ne leverings‐‐, verkoop‐ en
betalingssvoorwaardeen van Kame
er
Dierenorrthopedie als onderdeel van Kamer
Orthopeedie B.V. , staatutair gevesstigd te
Amsterd
dam en ingesschreven bij de
d Kamer vaan
Koophan
ndel onder nummer 3319
94522
Artikel 1 Deefinities
1.1 Onder ‘leverancier’ word
dt in deze voorwa
aarden verstaan
othesen, ortheseen,
vervaardigeer van en/of detailhandelaar in pro
medische b
bandages, loophulpmiddelen en ovverige medische
hulpmiddelen of goederen, alles in de meestt uitgebreide zin vvan
het woord.
1.2 Onder ‘aafnemer’ wordt in deze voorwaarrden verstaan de
opdrachtgeever, koper, aanbesteder die met de
d leverancier eeen
overeenkom
mst ter zake van dit
d artikel onder artikel 1.1 bedoeelde
verrichtingeen aangaat of wil aangaan of aan of voor wie de
leverancier een aanbieding doet
d
of een leverrantie of prestatiee
verricht.
1.3 Onder ‘prijs’ wordt versttaan de prijs welkke als één geheel
nemer is overeengekomen voor ééén
tussen leverancier en de afn
gevolge de
of meerdere transacties, of de prijs welke ing
ats van de
bepalingen van deze voorwaaarden in de plaa
overeengekkomen prijs van toepassing zijn.
1.4 Onder ‘o
overmacht’ zijn begrepen
b
alle omstandigheden
welke redellijkerwijze de nakkoming en/of tijdige nakoming vann
de verplichttingen uit de tran
nsacties in de weg
g staan zoals brannd,
werkstakingg of uitsluiting, op
proer, maatregelen van
overheidsw
wege waardoor dee wordt verboden
n of belemmerd,
bedrijfsstorring zowel in de onderneming
o
van de leverancier a ls
in ondernem
mingen waarvan de leverancier materialen
m
betrektt of
de leveranccier materialen laat betrekken, of andere
omstandigh
heden welke de normale
n
bedrijfsu
uitoefening
onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van
e
materialen..
herkomst en/of doorvoer deer grondstoffen en/of
overeenkomst’ wordt
w
verstaan de
e door partijen
1.5 Onder ‘o
gesloten ovvereenkomst die betrekking heeft op de verkoop vvan
en levering van diensten ten
n aanzien van pro
othesen, orthesenn,
bandages, loophulpmiddelen en ovverige medische
medische b
hulpmiddelen, alles in de meeest uitgebreide zin van het woorrd.
eren diensten
Artikel 2 Aaard van de te leve
2.1 De diensten die de leverrancier verricht zijn geen
n op het gebied van
v de (dieren)ge
eneeskunde, tenzzij
handelingen
uitdrukkelijk overeengekomen dat zij dat wel zijn.
endmaking
Artikel 3 Geeldigheid en beke
3.1 Deze vo
oorwaarden zijn van
v toepassing op
p alle aanbiedingeen,
leveranties en prestaties zow
wel voor wat betreft het ambachtt
als de detailhandel, verricht door de leveranccier. Bekendmakiing
kan geschieeden op de offertte en/of in de catalogus door
vermelding van de algemenee voorwaarden op
o deze bescheideen
en in geval de voorwaarden op de achterzijde van een
document sstaat tevens hiervvan op de voorzijde. Bekendmakinng
kan tevens geschieden doorr overhandiging van de algemene
voorwaardeen voor of bij hett sluiten van de overeenkomst.
3.2 Tenzij anders overeengeekomen worden de
d ingevolge dit
artikel ondeer artikel 3.1 bekeend gemaakte vo
oorwaarden geaccht
door de afn
nemer en de leverancier te zijn geaccepteerd.
Artikel 4 Offfertes
4.1 Alle offeertes of aanbiedingen hebben, ten
nzij anders
overeengekkomen, een geldigheidsduur van één
é maand
rekenend vaanaf de datum vaan de offerte of aanbieding.
a
Zij zij n
gebaseerd o
op de bij de aanb
bieding door de afnemer of namenns
de afnemerr door een behan
ndelend deskundige verstrekte

egevens en door de
d leverancier geedane opmetingen, voor
ge
zover deze hebben plaatsgevondenn. Indien eerst na het
ve
erstrijken van deze maand de opdrracht wordt ontvvangen,
he
eeft leverancier het recht deze te w
weigeren.
oging
Arrtikel 5 Prijsverho
5.1
1 Indien na het sluiten van de oveereenkomst binne
en een
termijn van drie ma
aanden vóór de leevering enige verhoging van
prijsbepalende facttoren optreedt, iss de leverancier gerechtigd
g
de
eze verhoging in rekening
r
te brenggen. Doch de afnemer heeft
he
et recht binnen tw
wee weken na onntvangst van een bericht over
de
e verhoging de ov
vereenkomst te oontbinden, onder verrekening
van de reeds door leverancier gemaaakte kosten.
Arrtikel 6 Levering
6.1
1 De levering vind
dt plaats op het bbedrijf van de levverancier.
6.2
2 Als de afnemer verzoekt de goedderen te vervoerren of te
do
oen vervoeren naar het door hem opgegeven adres, reizen de
go
oederen voor reke
ening van de afneemer.
6.3
3 In geval het gen
noemde onder lidd 6.2 zich voordoet worden
de
e goederen vervoerd voor risico vaan de afnemer.
6.4
4 De wijze van ve
erzending wordt iin beginsel door de
d
levverancier bepaald
d tenzij de afnem
mer tijdig bekend maakt hoe
hijj wenst hoe de ve
erzending plaats vvindt.
6.5
5 De leverancier is bevoegd om eeen bestelling of opdracht
o
in
zijn geheel dan well in gedeelten te leveren. Deelleve
eringen
unnen afzonderlijk aan de afneme rs worden gefacttureerd.
ku
6.6
6 De afnemer kan
n er geen beroepp op doen dat hettgeen is
afggeleverd niet aan
n de overeenkom
mst beantwoordt indien
i
hij de
levverancier daarvan
n niet binnen bekkwame tijd nadatt hij dit
he
eeft ontdekt of re
edelijkerwijs had bbehoren te ontde
ekken, heeft
ke
ennis gegeven.
Ee
en overeenkomst komt tussen parrtijen tot stand na
adat
afn
nemer het intake
eformulier / offerrte met daarop de
e prijs van
de
e te leveren diensst of goed voor akkkoord getekend heeft.
Arrtikel 7 Levertijd
7.1
1 Onder levertijd wordt verstaan dde eventueel in de
d
ovvereenkomst bepaalde termijn waaarbinnen de presstatie moet
zijn verricht. Een be
edongen levertijdd gaat pas in als alle
a voor de
v
noodzzakelijke administtratieve en
uittvoering van de verrichting
technische en medische gegevens inn het bezit zijn va
an de
levverancier. Van he
et daadwerkelijkee begin van de levvertijd
maaakt de leverancier melding aan dde afnemer.
7.2
2 De opgave van de levertijd geschhiedt zo nauwkeurig
mo
ogelijk. De levera
ancier verplicht ziich om zich zovee
el mogelijk
aan de opgegeven levertijd te houdden. De opgegeve
en levertijd is
ge
een fatale termijn
n, tenzij uitdrukkeelijk anders is
ovvereengekomen. Bij niet tijdige levvering dient de affnemer de
levverancier dus sch
hriftelijk in gebrekke te stellen. Indiien de
afn
nemer overgaat tot
t beëindigen vaan de overeenkom
mst is de
afn
nemer gehouden
n tot betaling vann een geldsom aan de
levverancier ter verg
goeding van de ddoor de leverancie
er gemaakte
ko
osten en geleden verlies of gederfdde winst.
Arrtikel 8 Betaling
8.1
1 Betalingen gescchieden binnen 114 dagen per
baankoverboeking na
n levering dan w
wel factuurdatum tenzij
schriftelijk is overeengekomen dat oop een andere wijze betaald
zal worden door afnemer.
2 Beroep op schu
uldvergelijking is nnimmer toegesta
aan.
8.2
8.3
3 De leverancier is gerechtigd de w
wettelijk bepaald
de rente van
de
e verschuldigde hoofdsom per maaand vanaf de verrvaldatum in
rekening te brengen alsmede een veergoeding van 15
5% van de
oofdsom aan buitengerechtelijke iincassokosten me
et een
ho
miinimum van Eur. 150,00. Bij de rennteberekening ge
elden
ge
edeelten van een kalendermaand aals hele maand.

8.4 Zolang ggeen volledige beetaling van de openstaande factuuur
heeft plaatssgevonden, waarronder ook te verrstaan de betalingg
van de verggoedingen van dee rente en overige
e kosten die in
verband meet de te late betaling van de factuur zijn
gemaakt, bllijven de door de leverancier geleverde goederen hhet
eigendom vvan de leverancieer en kunnen deze
e goederen tot
volledige beetaling is geschied, te allen tijde door de leverancieer
worden teruggevorderd. De afnemer is verpllicht na ontvangsst
van de schrriftelijke mededelling hieromtrent de goederen
binnen vijf w
werkdagen franco aan de leverancier terug te
zenden, dan
n wel (het restant van) het opensttaande
factuurbedrrag binnen vijf weerkdagen te voldoen.
8.5 De leverrancier heeft het recht om maxim
maal 50% van de
totaalprijs b
bij vooruitbetaling te verlangen wanneer dit naar zzijn
oordeel gew
wenst of noodzakkelijk is.
o’s
Artikel 9 Reeclames en risico
9.1 Uitsluiteend schriftelijke reclames
r
of aanm
merkingen
betreffendee door de leveran
ncier verrichte we
erkzaamheden off
door de leverancier geleverd
de goederen, welke verkeren in d e
toestand waarin deze werdeen afgeleverd, kunnen in
men mits zijn binnen vijf werkdageen
behandelingg worden genom
na levering of bij verborgen gebreken binnen
n vijf werkdagen na
b
van de leverancier zijn.
ontdekking daarvan in het bezit
uist beoordeeld
9.2 Indien rreclames door de leverancier als ju
worden, volgt ter keuze van de afnemer cred
ditering dan wel
hernieuwdee levering.
9.3 Reclamees ontheffen de afnemer
a
niet tot verplichting tot
betaling van
n de factuurbedragen.
9.4 Afwijkin
ngen met redelijkke tolerantie geve
en de afnemer geeen
recht op recclame. Naar maat vervaardigde go
oederen kunnen
niet worden
n teruggenomen en geven geen re
echt op reclame
indien de aaanpassing is gebaaseerd op foutievve gegevens doorr
afnemer aan leverancier verrstrekt.
9.5 Geen reeclame wordt aan
nvaard over gelevverde goederen ddie
wel aan de kwaliteit voldoen
n maar die niet ge
eschikt blijken tee
e wenst te
zijn voor heet doel waarvoor de afnemer deze
gebruiken.
9.6 Het op m
maat gemaakte hulpmiddel
h
is voo
or risico van de
afnemer van de aflevering af tenzij de zaak bij
b de afnemer
oor deze
wordt bezorgd door de leverancier of een do
aangewezen vervoerder, dan is het op maat gemaakte
v de afnemer va
an de bezorging aaf.
hulpmiddel pas voor risico van
g
goederen onmiddellijk nna
De afnemerr is verplicht de geleverde
ontvangst te controleren op
p deugdelijkheid.
Artikel 10 TTussentijdse beëiindiging
10.1 De leveerancier is bevoeegd de overeenko
omst tussentijds tte
beëindigen indien:
‐ de afnemeer in verzuim is;
‐ de afnemeer in staat van faiillissement, surse
eance van betalinng,
stillegging o
of liquidatie komtt te verkeren dan
n wel anderszins dde
beschikkinggsmacht over zijn of haar vermoge
en of een gedeeltte
daarvan verrliest of heeft verrloren.
10.2 In gevaal van beëindiging in de zin van lid
d 10.1 is de afnem
mer
aansprakelijk voor alle reedss door de leveran
ncier gemaakte
kosten en iss zij gehouden diee te vergoeden.
Overmacht
Artikel 11 O
11.1 Indien de leverancier als gevolg van ove
ermacht niet in sttaat
n te voldoen, dan zijn partijen iedeer
is om aan ziijn verplichtingen
gerechtigd om de overeenkkomst te beëindig
gen.
11.2 In gevaal van overmachtt is de afnemer niiet gerechtigd tott
enige vorm van schadevergo
oeding.
11.3 In gevaal van overmachtt behoudt de leve
erancier het rechtt
op betaling van het eventueeel reeds geleverd
de.
11.4 Indien in het geval van overmacht de afnemer de
mst beëindigt is de
d afnemer verplicht om een
overeenkom
geldsom te betalen aan de leeverancier bestaande uit een

ng voor de door dde leverancier gemaakte
redelijke vergoedin
osten en geleden verlies en gederffde winst. Deze vergoeding
ko
zal altijd minimaal 40% van de totalle kosten bedrage
en.
B onvoorziene medische
m
omstanndigheden bij het dier,
‐ Bij
an
natomische veran
nderingen van hett dier of overlijde
en van het
die
er waarvoor het orthopedisch
o
hullpmiddel geprodu
uceerd is, is
afn
nemer gehouden
n het navolgende bedrag te voldoe
en:
‐ in
n fase aanmeten (meetafspraak): 40 % van het tottaalbedrag;
‐ in
n fase van passen
n/levering (leveri ngsafpraak): 80 % van het
totaalbedrag;
t
‐ na
n levering c.q. factuurdatum: 1000 % van het totaalbedrag.
Arrtikel 12 Aansprakelijkheid
12
2.1 De leverancierr is niet aansprakkelijk voor directe
e en/of
ind
directe schade uit welke hoofde ddan ook, tenzij en
n voor zover
in dit artikel anderss is bepaald.
2.2 Aansprakelijkh
heid van de leverrancier voor zaakschade
12
en
n/of schade wegens overlijden of llichamelijk letsel veroorzaakt
do
oor een gebrek in een product datt de leverancier niet
n zelf
he
eeft vervaardigd, is uitgesloten.
12
2.3 Afnemer vrijw
waart de leveranciier voor de onder lid 12.2
ge
enoemde schade. De afnemer spreeekt alsdan rechttstreeks de
producent aan.
2.4 In het geval scchade wordt verooorzaakt door opzzet of grove
12
schuld van de leverrancier of diens leeidinggevend perrsoon, dan
edraagt de aansprakelijkheid van dde leverancier nie
et meer dan
be
he
et factuurbedrag dat betrekking heeeft op hetgeen waaruit
w
de
in dit lid bedoelde aansprakelijkheid
a
d voortvloeit.
2.5 Indien en voor zover, in afwijkiing van art. 12.1 , de
12
aansprakelijkheid van
v de leverancieer, anders dan die
e genoemd
in art. 12.4, in rechte is vastgesteld,, dan bedraagt de
e
v de leverancieer niet meer dan het
aansprakelijkheid van
facctuurbedrag dat betrekking heeft op hetgeen waaruit de in dit
lid
d bedoelde aansprakelijkheid voorrtvloeit.
12
2.6 De afnemer maakt
m
op eigen rissico gebruik van het
h
ge
eleverde hulpmiddel. Leverancier iis nimmer aansprakelijk voor
evventuele letselsch
hade of overige fyysieke ongemakkken die het
die
er mocht lijden als gevolg van dit hulpmiddel.
ebepalingen
Arrtikel 13 Garantie
13
3.1 In geval de overeenkomst conffectieproducten betreft
b
die
de
e leverancier heefft afgenomen vann een fabrikant of
o importeur
daan heeft de afnem
mer evenveel rechhten jegens de le
everancier
alss de leverancier heeft
h
jegens de im
mporteur of fabriikant.
13
3.2 De garantie op
p het op maat ve rvaardigde produ
uct betreft
drie maanden vana
af datum afleverinng en heeft uitslu
uitend
etrekking op de te
echnische uitvoerring van het hulp
pmiddel bij
be
no
ormaal gebruik errvan en zal door dde leverancier da
aarop
be
eoordeeld worden. Esthetische asppecten van het product,
p
on
neigenlijk of onzorgvuldig gebruik van het hulpmiddel, slijtage
van het product ma
aar ook medischee of anatomische
e
ve
erandering bij uw huisdier / de gebbruiker van het hulpmiddel
vallen buiten de garantie.
d recht en deponeering
Arrtikel 14 Geldend
14
4.1 Op alle overee
enkomsten geslooten onder deze algemene
a
vo
oorwaarden is bij uitsluiting het Neederlands recht van
v
toepassing.
4.2 Afnemer en le
everancier zullen pas een beroep doen
d
op de
14
rechter nadat zij zicch tot het uiterstee hebben ingespannen een
eschil in onderling
g overleg te besleechten.
ge
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