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OVEREENKOMST

 vul in                                         naam project 
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 vul in                             naam opdrachtgever 

en

 vul                                             in leverancier 

order:   vul in or     dernummer 

voor de levering, installatie, inbedrijfstelling en oplevering
van medische apparatuur.
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 Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

 vul in                                naam opdrachtgever ,

hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’,

en
of

 vul in l                                                everancier 

hierna te noemen: ‘Leverancier’;

overwegende:

dat Opdrachtgever wenst over te gaan tot koop van de in deze Overeenkomst 
gespecificeerde medische apparatuur en bijbehorende goederen en diensten;

dat Leverancier een Offerte heeft uitgebracht met kenmerk: _____________________________ ;

dat Leverancier in staat en bereid is conform de hierna weergegeven voorwaarden de door 
Opdrachtgever gewenste en in deze Overeenkomst gespecificeerde medische apparatuur en 
bijbehorende goederen en diensten aan Opdrachtgever te verkopen en te leveren;

dat Opdrachtgever en Leverancier hun afspraken terzake wensen vast te leggen in deze 
Overeenkomst;

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
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 Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Artikel 1. Definities

1. De hiernavolgende, met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze 
Overeenkomst de volgende betekenis:

 
Acceptatie:
Het moment waarop de Opdrachtgever zich, op basis van de Acceptatieprocedure, akkoord 
verklaart met het feit, dat het desbetreffende door Leverancier geleverde Apparaat en/of 
Systeem dan wel Deel(Systeem) voldoet aan de overeengekomen functionele en operationele 
eisen/Specificaties, zoals deze blijken uit de Overeenkomst, en dat de goede werking ervan is 
aangetoond.

Acceptatieprocedure:
De door de Opdrachtgever te hanteren en schriftelijk vast te leggen procedure, teneinde 
te beoordelen of het desbetreffende door de Leverancier geleverde Systeem c.q. 
Deel(Systeem) voldoet aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele en operationele 
eisen/Specificaties en aan de in de loop van het Project overeengekomen en vastgelegde 
aanpassingen en/of uitbreidingen. 

Apparatuur/Apparaat/Apparaten:
De door Leverancier aan Opdrachtgever te leveren medische apparatuur, zoals beschreven in 
Bijlage I-A.

Bijlage(n):
Document, integraal behorende bij deze Overeenkomst dat door beide Partijen is 
geparafeerd.

Contractdatum:
De aanvangsdatum van de Overeenkomst zijnde de datum van ondertekening door beide 
Partijen. 

Deel(Systeem):
Een verzameling gelijksoortige Apparatuur met hun eventuele onderlinge verbindingen 
en met eventuele bijbehorende Programmatuur, die op één Locatie zijn ondergebracht, 
waarvan de zelfstandige functies, al of niet na implementatie in een groter geheel, aan de 
overeengekomen eisen kunnen worden getoetst.

Directe schade:
Zaakschade die rechtstreeks het gevolg is van beschadiging of vernietiging van een 
zaak. Hieronder wordt niet verstaan indirecte schade, zoals schade wegens winstderving, 
inkomstenderving, productieverlies, stagnatie of vertraging van het productie- of 
bedrijfsproces, verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste 
besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van 
operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of 
boetes. 

Documentatie:
Alle Documentatie betreffende het Systeem of Deel(Systeem) als nader omschreven onder 
artikel 7 van de Overeenkomst.
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 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  
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Garantie:
Garantie op de door hem aangeleverde Apparatuur en bijbehorende goederen en diensten.

Gebrek:
Het niet volledig in overeenstemming met de Specificaties werken van een Deel(Systeem), 
Apparaat en/of Programmatuur, of het niet verantwoord kunnen gebruiken van een 
Deel(Systeem), Apparaat en/of Programmatuur.

Implementeren:
Het gebruiksklaar opstellen en installeren van de Apparaten en/of (Deel)Systemen.

Implementatieplan:
Een in goed overleg tussen Partijen vast te stellen detailuitwerking van de acties en 
handelingen (inclusief de daaraan gekoppelde tijdsplanning) die Partijen zullen gaan 
verrichten met betrekking tot de implementatie van het Systeem en de verschillende 
Deelsystemen. Het Implementatieplan wordt opgesteld op basis van de uitgangspunten die in 
deze Overeenkomst en haar Bijlagen zijn beschreven en is, na schriftelijke goedkeuring door 
Opdrachtgever, onderdeel van het Projectplan.

Installatievoorbereiding: 
De door Opdrachtgever te treffen fysieke en logistieke voorbereidingen van de Locatie(s), 
teneinde Leverancier in staat te stellen de (Deel)Systemen (en/of Apparaten) te leveren 
en Implementeren. Leverancier zal in het Implementatie- en Installatieplan gedetailleerd 
aangeven aan Opdrachtgever wat de Installatievoorbereiding inhoudt. Opdrachtgever zal 
op basis van het Installatie- en Implementatieplan, voor zijn rekening, de Locatie(s) zodanig 
bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en tijdig in gereedheid brengen dat het 
Implementeren, Accepteren en uitvoeren van Onderhoud mogelijk is conform het Projectplan 
(Bijlage II).

Licentie:
Het door Leverancier aan Opdrachtgever verleende recht om Programmatuur conform de 
bepalingen van deze Overeenkomst te gebruiken. 

Locatie(s):
De plaats(en) waar het door Leverancier te leveren en te Implementeren Deel(Systeem) en/of 
Apparaat dient plaats te vinden, zoals aangegeven in Bijlage 1-D.

Offerte:
Het in Bijlage 1 van de Overeenkomst opgenomen aanbod van Leverancier aan 
Opdrachtgever. Bij tegenspraak tussen de Offerte en de Overeenkomst prevaleert de 
Overeenkomst. 

Onderhoud:
Alle door Leverancier of namens Leverancier door een derde uit te voeren werkzaamheden 
zoals benoemd in de ‘Standaard Onderhoudsovereenkomst’ (Bijlage IV), dan wel zoals 
benoemd in een tussen Partijen ondertekende Onderhoudsovereenkomst. 

Overeenkomst:
De in deze akte neergelegde Overeenkomst inclusief de daaraan gehechte Bijlagen.
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Overnameprotocol:
Indien de in bedrijfgestelde Apparatuur als werkend geheel is opgeleverd conform de 
overeengekomen Specificaties en functionaliteit dan vindt door ondertekening van het 
Overnameprotocol de feitelijke oplevering plaats en gaat het risico met betrekking tot de 
Apparatuur over van Leverancier op Opdrachtgever. 

Partijen
De Opdrachtgever en de Leverancier.

Programmatuur:
De computerprogramma’s die door Leverancier ingevolge deze Overeenkomst zullen worden 
ontwikkeld en/of geleverd.

Project:
Het geheel van activiteiten gericht op het leveren van prestaties, zoals in de Overeenkomst 
omschreven en bedoeld.

Projectplan en Tijdschema:
Een in goed overleg tussen Partijen vast te stellen detailuitwerking van de acties en 
handelingen (inclusief de daaraan gekoppelde tijdsplanning) die Partijen zullen gaan 
verrichten met betrekking tot de realisatie van het Project als geheel. Het Implementatieplan 
vormt een onderdeel van het Projectplan. Het projectplan wordt opgesteld op basis van de 
uitgangspunten die in deze overeenkomst zijn beschreven en is nader uit te werken in Bijlage II.

Releases:
Onder Releases wordt verstaan een functionele Programmatuurwijziging van een majeure 
omvang.

Specificaties:
Functionele en operationele eisen en functionaliteiten waaraan het Systeem, Deel(Systeem) 
en/of Apparaten dienen te voldoen, zoals deze zijn omschreven in Bijlage I-F, alsmede 
de eventueel in de loop van het Project schriftelijk overeengekomen en vastgelegde 
aanpassingen en/of uitbreidingen daarop.

Systeem:
Het geheel van in onderlinge samenhang door Leverancier te leveren en te Implementeren 
Apparaten, Deelsystemen, Programmatuur en Documentatie zoals beschreven in Bijlage 
1-B.

Systeemgarantie:
De Garantie dat gedurende een overeengekomen periode de werking van de Apparatuur of 
ieder Deel(Systeem) in overeenstemming is met de overeengekomen functies, Specificaties 
en karakteristieken.

Updates:
Onder Updates wordt verstaan: veranderingen c.q. aanpassingen aan het Systeem, zowel 
software- als hardwarematig, die erop gericht zijn om het technisch functioneren conform de 
overeengekomen Specificaties te handhaven.
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Upgrades:
Onder Upgrades wordt verstaan: veranderingen c.q. aanpassingen aan het Systeem, zowel 
software- als hardwarematig, welke de toepassingsmogelijkheden vergemakkelijken c.q. 
uitbreiden.

2. Rangorde documenten

De navolgende documenten maken deel uit van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever 
en Leverancier. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de 
navolgende rangorde, waarbij de lager genummerde Bijlage prevaleert boven een hoger 
genummerde Bijlage.

I-A Apparaten;
I-B (Deel)Systemen;
I-C Documentatie;
I-D Locatie(s);
I-E Programmatuur;
I-F Specificaties;
II Projectplan en Tijdschema;
III-A Zichtcontrole-Rapport Apparatuurruimte (voor Installatie);
III-B Zichtcontrole-Rapport Apparatuurruimte (na Installatie);
III-C Overnameprotocol;
IV Standaard Onderhoudsovereenkomst;
V-A Aanvullende afspraken;
VI Wijzigingen en overige bepalingen;
VII Offerte Leverancier;
VIII Offerteaanvraag (bestek) Opdrachtgever;
IX  Aanvullende voorwaarden voor het verrichten van enkele diensten en  
  het aannemen van werk;
X Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg zijn wel/niet* van toepassing;
XI Algemene voorwaarden Leverancier zijn wel/niet* van toepassing;
XII Voorwaarden in verband met aanbesteding zijn wel/niet* van toepassing. 

3.  Indien tussen bovengenoemde Bijlagen en een bepaling van de Overeenkomst sprake 
 is van een discrepantie, prevaleert de bepaling van de Overeenkomst.

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 2. Onderwerp van Overeenkomst

1. De Leverancier zal een Systeem, als omschreven in Bijlage I-A t/m I-F, afleveren, 
Implementeren en overdragen -met uitzondering van Programmatuur, hier wordt 
uitsluitend een gebruiksrecht verstrekt en - desgewenst door Opdrachtgever - onderhoud 
verrichten, alsmede een aantal in deze Overeenkomst omschreven diensten, één en 
ander zoals is vastgelegd in deze Overeenkomst met Bijlagen. 
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2. De Leverancier is verantwoordelijk voor het technische ontwerp van de gehele 
Apparatuur (inclusief Programmatuur), als omschreven in Bijlage I, de fabricage en 
voor het bij overdracht juist functioneren van de compleet geïnstalleerde en in bedrijf 
gestelde Apparatuur. Deze verantwoordelijkheid strekt zich mede uit tot in opdracht 
van Leverancier door derden toegeleverde of gefabriceerde onderdelen of uitgevoerde 
werkzaamheden.

 De in dit lid bedoelde verantwoordelijkheid strekt zich niet uit tot de uitvoering van door 
Opdrachtgever en in diens opdracht door derden getroffen Installatievoorbereidingen.

3. De Leverancier draagt er zorg voor dat de te leveren Apparatuur en de Installatie daarvan, 
alsmede het (voor zover overeengekomen) Onderhoud, volledig voldoen aan de wettelijke 
eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de binnen de branche 
gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van 
overdracht van deze Apparatuur. 

 Het betreft hier onder meer de Arbeidsomstandighedenwet, de Veiligheidswetgeving, de
 normen NEN 10601, NEN 7510 en de NEN1010/710, het besluit Medische Hulpmiddelen, 

het besluit stralingsbescherming, de richtlijn voor Electro Magnetische Compatibiliteit 
(EMC) en de CE-markering. 

4. Voorts zal de Leverancier de volgende werkzaamheden verrichten:
a.  het tijdig verstrekken van de Documentatie en begeleidende adviezen voor de 

betreffende Locatie(s), welke Opdrachtgever nodig heeft om zodanige bouwkundige, 
installatietechnische en andere voorzieningen te kunnen treffen dat het te leveren  
c.q. te verplaatsen Systeem kan worden aangevoerd, afgevoerd, geïnstalleerd en in 
bedrijf gesteld en het latere Onderhoud kan worden uitgevoerd;

b. het tijdig bij Opdrachtgever controleren van de toegangswegen van de 
 Locatie(s), alle tot het Systeem behorende delen afleveren, het transporteren 

hiervan binnen de gebouwen naar de ruimten waar het Systeem geïnstalleerd c.q. 
opgeslagen moet worden en het afvoeren van de emballage;

c. voor zover van toepassing tijdig instructie en scholing aan gebruikers en/of technici 
van Opdrachtgever geven, zoals nader bepaald in artikel 7 van de Overeenkomst; 

d. het Onderhoud gedurende de garantieperiode (zie artikel 11 lid 1 van de 
Overeenkomst).

Artikel 3. Prijs, facturering en betaling

1. De Leverancier zal de door hem in het kader van deze Overeenkomst te verrichten 
prestaties uitvoeren tegen een totaalprijs van  
 
zegge  vul in                                              be               drag voluit  euro.

  
In genoemde totaalprijs is niet begrepen de vergoeding voor de prestatie uit hoofde van 
de Onderhoudsovereenkomst.
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2. De facturering van het in lid 1 genoemde bedrag/ het percentage zal volgens onderstaand 
schema plaatsvinden:

a.   vul in bedrag bij opdracht ofvan de aanneemsm  * uiterlijk per de Contractsdatum;

b.   vul in bedrag bij opdracht ofvan de aanneemso    ** na  vul indagen  dagen

c.   vul in bedrag bij opdracht ofvan de aanneemso    **  na ondertekening van het 

Overnameprotocol.

 * Vul in bedrag bij opdracht of percentage van de aanneemsom.
 ** Vul in bedrag of percentage van de aanneemsom.
 
 Tenzij anders overeengekomen in bijlage V zal betaling van het in sub a en sub b 

omschreven bedrag plaatsvinden tegen overlegging van een bank- of concerngarantie ter 
waarde van het daar omschreven bedrag, zodat het risico voor Opdrachtgever afdoende 
wordt afgedekt. De verstrekte bank- of concerngarantie zal geldig zijn tot aan de 
ondertekening van het Overnameprotocol en zal na ondertekening door Opdrachtgever 
van het Overnameprotocol inzake het laatste Deel(Systeem) worden geretourneerd.

3. De Leverancier dient alle facturen welke betrekking hebben op de in lid 2 genoemde 
betalingen in enkelvoud op te maken. Op verzoek van Opdrachtgever moet de factuur 
ook in tweevoud of digitaal beschikbaar gesteld worden.

4. Alle in de Overeenkomst vermelde bedragen worden verhoogd met de verschuldigde 
BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, zoals deze gelden op de 
betreffende vervaldatum van de factuur.

5. Prijsherziening is alleen mogelijk indien wijzigingen, bedoeld in artikel 12, lid 3 worden 
doorgevoerd.

6. Betalingen dienen steeds zonder enige korting of verrekening uiterlijk dertig (30) dagen na 
factuurdatum te zijn geschied, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Afwijkende 
afspraken dienen schriftelijk vastgelegd en door beide Partijen ondertekend te zijn. In 
afwijking van de genoemde dertig (30) dagen termijn dienen vooruitbetalingfacturen 
steeds binnen acht (8) dagen te zijn betaald.

7. Indien de betalingen niet tijdig zijn ontvangen door Leverancier dan zal Leverancier de 
Opdrachtgever in gebreke stellen. Indien Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na 
de ingebrekestelling niet alsnog heeft betaald, is Opdrachtgever in verzuim. Leverancier 
is gerechtigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, alle door Leverancier 
gemaakte kosten voor incasso en bewaring van rechten, alsmede kosten die hij heeft 
gemaakt voor onder andere administratie, opslag en juridisch advies, aan Opdrachtgever 
in rekening te brengen. Vanaf het moment van verzuim is Leverancier gerechtigd de 
wettelijke rente over de verschuldigde som in rekening te brengen. 
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Artikel 4. Aflevering en implementatie 

1.  De Leverancier zal het Deel(Systeem) in overleg met Opdrachtgever verzenden naar- en 
franco huis (D.D.P.) afleveren op de door Opdrachtgever aangegeven Locatie(s), waarna 
het Deel(Systeem) zal worden geïnstalleerd in de daarvoor bestemde en tevoren door 
Opdrachtgever geschikt gemaakte ruimte(n) en worden aangeboden voor Acceptatie. 
Leverancier zal daartoe in overleg met Opdrachtgever een gedetailleerd tijdschema 
opstellen dat wordt opgenomen in Bijlage II.

2.  Opdrachtgever zal voor zijn rekening de Locatie(s) in overleg met de Leverancier zodanig 
bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en tijdig in gereedheid brengen dat 
het installeren, inbedrijfstellen en opleveren van het Systeem (en ieder Deel(Systeem)) 
door de Leverancier mogelijk is conform het tijdschema (Bijlage II).

 
3.  Leverancier zal in overleg met Opdrachtgever en met in achtneming van hetgeen 

is bepaald in artikel 6 en 7 van de Overeenkomst, een gedetailleerd Installatie- en 
Implementatieplan opstellen dat, nadat dit door Opdrachtgever voor akkoord is 
ondertekend, wordt opgenomen in Bijlage II.

4.  Wanneer zulks is vastgelegd in een Installatie- en Implementatieplan, zal levering 
en implementatie plaatsvinden nadat - in overeenstemming met het Installatie- en 
Implementatieplan - Opdrachtgever de Installatievoorbereidingen heeft uitgevoerd. 
Opdrachtgever zal Leverancier schriftelijk berichten dat hij de Installatievoorbereidingen 
heeft voltooid.

5.  Voordat Leverancier aanvangt met implementatie van een Deel(Systeem) en - indien 
zulks in het Installatie- en Implementatieplan is bepaald - nadat Opdrachtgever de 
Installatievoorbereidingen heeft voltooid zal een zichtcontrole (voor Implementatie) 
plaatsvinden van de Locatie. De bevindingen worden vastgelegd in het ‘Zichtcontrole-
Rapport Locatie’ (voor Implementatie) conform Bijlage III-A. Dit rapport zal door beide 
Partijen voor akkoord worden ondertekend. Dit ‘Zichtcontrole Rapport Locatie’ (voor 
Implementatie) dient tenminste het volgende weer te geven: 
a.  de mate waarin Opdrachtgever zijn verplichtingen t.a.v. de installatievoorbereidingen 

is nagekomen; welke maatregelen getroffen dienen te worden bij eventuele 
geconstateerde afwijkingen. Mochten de te treffen maatregelen een verschuiving 
van de in Bijlage II genoemde data, of andere onoverkomelijke veranderingen voor 
de uitvoering van de Overeenkomst tot gevolg hebben, dan mag de Leverancier 
de uitvoering van de betreffende prestaties opschorten totdat in onderling overleg 
een oplossing is bereikt. Ook dit zal Leverancier aangeven in het hier bedoelde 
‘Zichtcontrole-Rapport Locatie’ (voor Implementatie).

6.  Opdrachtgever zal zorgen voor toereikende toegangswegen naar de plaats van opstelling 
en voor een passende en afsluitbare ruimte, waarin de Leverancier de Apparatuur of 
elk Deel(Systeem), het Installatiemateriaal en de gereedschappen zo nodig kan opslaan 
gedurende de Installatiewerkzaamheden.



10

 Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Artikel 5. Acceptatie en oplevering

De Acceptatieprocedure bestaat uit de volgende stadia:

1. Zichtcontrole Apparatuurruimte (vóór Installatie)
 Direct voor de mechanische montage van de Apparatuur door de Leverancier, zal 

Opdrachtgever samen met de Leverancier een visuele inspectie van de Apparatuurruimte 
uitvoeren. De bevindingen worden vastgelegd in het ‘Zichtcontrole-Rapport 
Apparatuurruimte’ (voor Installatie) conform Bijlage III-A. Dit rapport zal door beide 
Partijen, bij instemming, voor akkoord worden ondertekend. 

2.  Zichtcontrole Apparatuurruimte (na Installatie)
 Direct na beëindiging van de Installatie (mechanisch en/of elektrisch) van de Apparatuur 

door de Leverancier, zal Opdrachtgever samen met de Leverancier een visuele inspectie 
uitvoeren na visuele inspectie van de Apparatuurruimte. Dit betreft alleen een controle op 
aanwezigheid van eventuele beschadigingen en niet op functionaliteit. De bevindingen 
van deze controle worden vastgesteld in het ‘Zichtcontrole-Rapport Apparatuurruimte’ 
(na Installatie) conform Bijlage III-B. Dit rapport zal door beide Partijen, bij instemming, 
voor akkoord worden ondertekend. 

3.  Acceptatietest
 Op het moment dat de montage van het Systeem en de Apparatuur volledig afgerond 

is of daar waar zinvol tijdens de montage, zal Leverancier in de aanwezigheid van 
Opdrachtgever de Installatie op Specificaties en veiligheid testen. 

 Hierbij moeten de werkelijk gemeten fysische waarden voldoen aan de normaalwaarden 
zoals vastgelegd in de vastgelegde Specificaties (met bijbehorende afwijkingen).  
Deze Acceptatietest duurt maximaal drie dagen en dient onmiddellijk na ondertekening 
van het ‘Zichtcontrole-Rapport’ (na Installatie) (Bijlage III-B) aan te vangen. 

4.  Overnameprotocol
 Op het moment dat de Acceptatietest door beide Partijen wordt gevalideerd, zal 

Leverancier Opdrachtgever het Overnameprotocol (Bijlage III-C) voorleggen.  
Tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt heeft Opdrachtgever vanaf dat tijdstip nog 
gedurende tien (10) werkdagen de tijd te controleren of de inbedrijfgestelde Apparatuur/
het Systeem als werkend geheel is opgeleverd conform de overeengekomen Specificaties 
en functionaliteit. Mocht gedurende deze periode blijken dat de opgeleverde Apparatuur/
het Systeem niet voldoet aan de overeengekomen Specificaties en functionaliteit, dan zal 
Opdrachtgever zijn bezwaren direct schriftelijk kenbaar maken aan Leverancier. 

 Hierbij zullen kleine onvolkomenheden die niet de kern van de prestatie betreffen, 
de overname niet mogen verhinderen, mits Leverancier schriftelijk garandeert deze 
onvolkomenheden op korte, nader overeen te komen termijn te zullen verhelpen. 

 Als aan het einde van deze periode geen bezwaren van Opdrachtgever meer resten, 
zullen beide Partijen door ondertekening van het Overnameprotocol de feitelijke 
oplevering accorderen. Het tijdstip van ondertekening van het Overnameprotocol door 
beide Partijen is tevens het tijdstip waarop het risico voor de Apparatuur overgaat van 
Leverancier op Opdrachtgever. Tevens is dit het tijdstip waarop de Garantieperiode en het 
Onderhoudscontract ingaan voor zover er een Onderhoudscontract is afgesloten. 
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 Indien Leverancier niet binnen vijftien (15) werkdagen na uitvoering van de Acceptatietest 
een door de Opdrachtgever getekend Overnameprotocol, of een met redenen omkleed 
verslag van weigering van de Acceptatie, heeft ontvangen wordt de geïnstalleerde 
Apparatuur/het Systeem geacht te zijn geaccepteerd en overgedragen door de 
Opdrachtgever.

 Tevens wordt de geïnstalleerde Apparatuur/het Systeem geacht te zijn geaccepteerd en 
overgedragen indien de Opdrachtgever de Apparatuur/het Systeem reeds in gebruik heeft 
genomen. 

5. Door ondertekening van het Overnameprotocol zoals genoemd in artikel 5 van de 
Overeenkomst door Opdrachtgever zal het risico met betrekking tot het betreffende  
Deel(Systeem) overgaan op de Opdrachtgever.

 De eigendom van het Systeem (inclusief alle Apparatuur) zal, voor zover mogelijk, 
overgaan op Opdrachtgever zodra al hetgeen wat door de Opdrachtgever voor deze 
opdracht verschuldigd is aan de Leverancier is betaald. 

Artikel 6. Installatiewerkzaamheden

1. Teneinde een goede inpassing van de installatiewerkzaamheden in de uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden te bewerkstelligen, alsmede een mogelijke verstoring van de 
werkzaamheden van Opdrachtgever in, dan wel rondom de Locatie(s) zoveel mogelijk 
te beperken, zal de periode waarbinnen de Apparatuur of ieder Deel(Systeem) wordt 
geïnstalleerd in nader overleg met de Opdrachtgever schriftelijk worden vastgelegd, 
zij het met inachtneming van het gestelde in artikel 3 van de Overeenkomst. Bij het 
vastleggen van de in dit lid bedoelde periode zal Opdrachtgever er rekening mee houden 
dat de Leverancier, op zijn normale werkuren tussen 08.00 en 18.00 uur, voldoende tijd 
ter beschikking krijgt de werkzaamheden zoveel mogelijk aaneengesloten en volgens 
goed vakmanschap te kunnen uitvoeren. Het tijdschema volgens Bijlage II zal daarbij in 
acht genomen worden.

2. De Leverancier draagt, in het kader van het opstellen van het Installatie- en 
Implementatieplan zorg voor een tijdige levering van de in overleg met Opdrachtgever 
samen te stellen Documentatie, welke de Opdrachtgever nodig zal hebben om tijdig de 
juiste bouwkundige en andere voorzieningen te treffen. 

 Tot de hier bedoelde door Opdrachtgever te treffen voorzieningen dient ook te worden 
gerekend het ter beschikking stellen van de benodigde faciliteiten, onder andere 
elektriciteit en telefoon, gedurende de uitvoering van de Implementatie.
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3. Voor zover dit nog niet is geschied, zal de Leverancier direct na het sluiten van de 
Overeenkomst de Opdrachtgever bezoeken en alle ruimten inspecteren waarin de 
ingevolge deze Overeenkomst te leveren Apparatuur of ieder Deel(Systeem) dient te 
worden geïnstalleerd, met het doel:
a. te komen tot een goede coördinatie van de Installatie en een optimale aflevering en 

Implementatie;
b. vast te stellen welke Documentatie ingevolge lid 2 van dit artikel moet worden 

geleverd;
c. in overleg met de Opdrachtgever aan te geven, welke voorzieningen alsmede 

hulpmaterialen nodig zijn om het transport van de Apparatuur correct te doen 
verlopen;

d. al die zaken vast te leggen die beide Partijen noodzakelijk achten om het Project 
goed te laten verlopen.

 De bevindingen van deze inspectie worden vastgelegd in het ‘Zichtcontrole-Rapport 
Apparatuurruimte’ (voor Installatie) conform Bijlage III-A. Dit rapport zal door beide 
Partijen voor akkoord worden ondertekend. 

4 Tenzij in de Overeenkomst (in het Installatie- en Implementatieplan of elders) uitdrukkelijk 
anders is bepaald zijn uitgezonderd van de Implementatiewerkzaamheden: hak-, breek-, 
metsel-, schilder- en graafwerkzaamheden.

5. De voor de aflevering en implementatie benodigde hijs- en takelwerkzaamheden kunnen 
door Leverancier worden uitgevoerd. De kosten hiervan zullen, voor zover deze niet zijn 
voorzien in de in artikel 3 lid 1 bedoelde prijs na goedkeuring vooraf door Opdrachtgever, 
in rekening worden gebracht. 

 Alle hijs- en takelwerkzaamheden benodigd voor de implementatie geschiedt onder 
verantwoordelijkheid van Leverancier.

6. De Leverancier verplicht zich, bij voltooiing van de door Opdrachtgever te treffen 
voorzieningen, de Locatie(s) nogmaals te inspecteren, waarbij zal worden nagegaan of 
bedoelde voorzieningen op juiste wijze zijn aangebracht. Ook van deze vervolginspectie 
dient een door de betrokken Partijen te ondertekenen verslag te worden gemaakt op de 
hieronder genoemde wijze. Dit verslag dient tenminste het volgende weer te geven:
a. de mate waarin Opdrachtgever zijn verplichtingen ten aanzien van het treffen van de 

in lid 2 bedoelde voorzieningen is nagekomen;
b. welke maatregelen getroffen dienen te worden bij eventuele geconstateerde 

afwijkingen/tekortkomingen. 
 Mochten de alsnog te treffen maatregelen een verschuiving van de in Bijlage II 

genoemde data of een verandering van de apparatuurleveranties tot gevolg hebben, 
dan mag, bij het achterwege blijven van tijdige toestemming van de Opdrachtgever 
voor het uitvoeren van de te treffen maatregelen, de Leverancier de uitvoering van de 
Overeenkomst opschorten totdat in onderling overleg een oplossing is bereikt. 

7. Na voltooiing van de installatie van de Apparatuur/het Systeem of het betreffende 
Deel(Systeem) zal het Overnameprotocol conform Bijlage III-C opgemaakt worden. 
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Artikel 7. Documentatie, Opleiding en Programmatuur

1.  De Leverancier dient uiterlijk bij het afleveren de volgende Documentatie te leveren:
a. documentatie, tekeningen etc. nodig voor het uitvoeren van de 

installatievoorbereidingen door de Opdrachtgever;
b. volledige Documentatie van het gehele Systeem als onverbrekelijk deel van de 

opdracht.

Deze Documentatie dient te omvatten:
1. gebruiksvoorschriften in het Nederlands, tenzij hiervoor een wettelijke ontheffing is 

verleend;
2. indien de Nederlandse teksten een vertaling zijn, dienen de documenten op aanvraag 

eveneens in de oorspronkelijke taal te worden aangeleverd;
3. onderhoudsdocumentatie, waaruit blijkt hoe vaak Onderhoud en kalibraties moeten 

worden uitgevoerd;
4. technische Documentatie: indien Opdrachtgever het beheer en Onderhoud in eigen 

beheer uit gaat voeren, dan zijn nodig: technische Documentatie, bestaande uit 
schema’s, stuklijsten, explosietekeningen en listings van de Programmatuur. Deze 
Documentatie moet bij voorkeur aangeleverd worden in het Nederlands. Als de 
informatie vertrouwelijk is, dan moet dit duidelijk aangegeven worden.

2. Alle maten, gewichten en andere eenheden dienen uitgedrukt te worden in 
 SI-eenheden. 

3. Indien er een Onderhoudsovereenkomst is afgesloten zal de Documentatie door 
Leverancier up-to-date worden gehouden.

4. Het personeel van Opdrachtgever dat met het Systeem en/of de Deelsystemen gaat 
werken, zal als volgt worden geïnstrueerd:
a. de door Opdrachtgever aan te wijzen gebruikers, welke beschikken over voldoende 

relevante voorkennis, kunnen ter plaatse worden opgeleid gedurende en/of na 
voltooiing van de Implementatie. 

 De inwerkperiode zal nader worden ingevuld in het Projectplan. Indien deze 
applicatietraining onvoldoende blijkt te zijn, zal Leverancier aanvullende training 
verzorgen;

b. de door Opdrachtgever aan te wijzen technici (zie artikel 2 lid 4) kunnen, indien van 
toepassing, vóór de voltooiing van de Installatie worden geïnstrueerd bij Leverancier 
dan wel bij Opdrachtgever voor het uitvoeren van reparaties en kalibraties etc., 
zodanig dat Opdrachtgever in staat zal zijn de door hem met inachtneming van de 
Onderhoudsovereenkomst te verrichten werkzaamheden uit te voeren;

c. het acceptatieplan zal, indien van toepassing, een planning bevatten voor de 
 instructie van technici die namens Opdrachtgever betrokken zijn bij de Acceptatietest;

d.   de kosten verbonden aan artikel 7.4 a, b en c zijn in de totaalprijs begrepen en gelden 
voor het in de Offerte opgenomen (maximum) aantal medewerkers.

5. Leverancier verklaart door Ondertekening van deze Overeenkomst over voldoende 
kwaliteiten en ‘know how’ te beschikken en (door Opdrachtgever) voldoende te zijn 
geïnformeerd over de eisen, reeds in gebruik zijnde Systemen, Apparaten en technieken 
en Locatie(s) van Opdrachtgever, om deze Overeenkomst uit te voeren.
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6. Partijen houden zich over en weer alle rechten voor, waaronder die van intellectuele 
en industriële eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de 
totstandbrenging van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, 
schema’s, ontwerpen of Programmatuur, aan de andere Partij verstrekken. De informatie 
mag slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van deze 
Overeenkomst worden gebruikt. Voor schade ten gevolge van inbreuk op genoemde 
rechten is de veroorzakende Partij aansprakelijk.

 Opdrachtgever mag de Programmatuur niet zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Leverancier op enigerlei wijze veranderen, tenzij wettelijke bepalingen 
zulks dwingend voorschrijven.

7. Leverancier garandeert dat de Programmatuur in overeenstemming is met de 
Specificaties en geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van deze Overeenkomst 
is bestemd. Leverancier garandeert voorts dat zij gerechtigd is (het gebruiksrecht van) de 
Programmatuur te leveren aan de Opdrachtgever. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever 
voor alle eventuele aanspraken van derden wegens - vermeende - inbreuken op rechten 
van die derden als gevolg van het gebruik van de Programmatuur door Opdrachtgever. 

8. De broncode van de Programmatuur wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking 
gesteld tenzij dit nadrukkelijk anders overeengekomen is. Indien de Licenties van 
de Leverancier hier in voorzien kunnen Opdrachtgever en Leverancier een “Escrow- 
Overeenkomst” aangaan. 

 Leverancier zal dan zorg dragen voor het deponeren van de voor Opdrachtgever 
relevante volledige versie van de broncode inclusief interfaces en maatwerk, 
Documentatie en hulpmiddelen in een Escrow depot. Het gedeponeerde zal aan 
Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld indien Leverancier of diens opvolger 
onverhoopt niet meer kan of wenst te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit 
de Overeenkomst of in geval van faillissement van Leverancier of diens licentiegevers.

 De kosten van deze “Escrow-Overeenkomst” zijn voor rekening van Opdrachtgever, 
tenzij anders is overeengekomen. De condities voor de “Escrow-Overeenkomst” worden 
vastgelegd in Bijlage V, Aanvullende Afspraken.

9. Opdrachtgever verplicht zich ertoe de Programmatuur te gebruiken conform de door 
Leverancier te verstrekken richtlijnen en/of handleidingen.

10. Voor Programmatuur, afkomstig van derden, gelden uitsluitend de voorwaarden van deze 
derden. 

11. Opdrachtgever heeft het recht voor beveiligings- of back-up doeleinden een kopie van de 
Programmatuur te maken. Opdrachtgever verplicht zich ertoe de Programmatuur niet in 
gebruik te geven of ter beschikking te stellen van enige derde, tenzij hiervoor nadrukkelijk 
schriftelijk toestemming is verleend door de Leverancier.

12. Op de door Leverancier geleverde goederen of verrichte werkzaamheden zijn mogelijk 
exportvoorschriften, waaronder die van de EU of de Verenigde Staten, van toepassing. 
Opdrachtgever is verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht te nemen en zal 
Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met overtredingen van 
deze exportvoorschriften.
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13. Beide Partijen staan er voor in dat zij zelf, maar ook personeel en personeel van 
ingeschakelde bedrijven, alle bedrijfsinformatie en of patiënteninformatie, afkomstig 
van de Opdrachtgever of Leverancier die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen 
of gebracht, geheim wordt gehouden tegenover derden. De Leverancier noch de 
Opdrachtgever zal informatie over de door hem aan de instelling geleverde goederen 
en/of diensten verstrekken aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van 
de Opdrachtgever of Leverancier, of in geval van een wettelijke verplichting. Indien 
Opdrachtgever door Leverancier niet als referentie mag worden gebruikt dient dit door 
Opdrachtgever expliciet te worden vermeld. 

14. Alle door de Leverancier verstrekte Offertes, tekeningen, schema’s, ontwerpen, 
materiaallijsten en andere Documentatie, zie artikel 7.1, mogen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Leverancier noch geheel noch gedeeltelijk worden 
gekopieerd anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever. Evenmin mogen zij zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier aan enige derde worden getoond 
of ter hand gesteld of anderszins worden bekend gemaakt, of door Opdrachtgever 
worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor zij 
door de Leverancier verstrekt zijn. 

Artikel 8. Nalevering onderdelen

1. De Leverancier aanvaardt de verplichting om gedurende ten minste  vul in      aantal  jaar 
(zie de in de Offerte overeengekomen termijn) na overdracht van het Deel(Systeem), 
op verzoek van Opdrachtgever en - voor zover van toepassing - binnen de Standaard 
Onderhoudsovereenkomst vastgelegde afspraken, de originele onderdelen of 
gelijkwaardige alternatieve onderdelen voor het geleverde Deel(Systeem) na te leveren. 
Levering zal plaatsvinden tegen op het moment van levering concurrerende prijzen voor 
soortgelijke onderdelen.

2. De Leverancier verplicht zich om bij dreigende stagnatie van de mogelijkheid tot 
nalevering van originele onderdelen of gelijkwaardige alternatieven van de geleverde 
Apparatuur, Opdrachtgever onverwijld hiervan in kennis te stellen, opdat deze in staat 
wordt gesteld maatregelen te treffen, onverlet het bepaalde in lid 1.
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Artikel 9. Systeemgarantie

1. De Leverancier garandeert dat, gedurende de in Bijlage V beschreven periode, ingaande 
twaalf (12) maanden na de datum van overname (na afloop van de in artikel 10 van 
de Overeenkomst genoemde Garantie, voor zover van toepassing), de werking van 
de Apparatuur/het Systeem of ieder Deel(Systeem) dat in overeenstemming is met de 
door hem gepubliceerde, aangevuld met de overeengekomen functies, Specificaties en 
karakteristieken inclusief de Programmatuur, mits:
-  de Leverancier tijdens de in artikel 10 genoemde garantieperiode, in de 
 gelegenheid wordt gesteld, de Garantie- en Onderhoudswerkzaamheden naar 
 behoren te verrichten én
-  met de Leverancier een Onderhoudsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 11, 
 aaneengesloten van kracht is.

 De Systeemgarantie geldt tevens indien het Onderhoud door Opdrachtgever in eigen 
beheer zal worden uitgevoerd één en ander voor zover zulks aan de onderhoudsnormen 
van de Leverancier voldoet en als zodanig door de Leverancier vooraf is geaccordeerd 
en de daarvoor benodigde samenwerking tussen Opdrachtgever en Leverancier is 
vastgelegd in een daartoe strekkende samenwerkingsovereenkomst. 

2. Voor bepaalde Apparatuur of componenten, zoals maar niet uitsluitend monitoren, 
computers en servers, kan een andere nader overeen te komen periode van 
Systeemgarantie worden afgesproken en vastgelegd in Bijlage V, Aanvullende Afspraken.

3. Mocht tijdens de in Bijlage V beschreven periode niet of niet geheel worden voldaan 
aan de in lid 1 omschreven Systeemgarantie, dan zal de Leverancier zonder kosten 
voor Opdrachtgever zorg dragen voor aanpassing. Deze aanpassing zal op een zodanig 
wijze worden verricht dat de mogelijkheden van de Apparatuur of het betreffende 
Deel(Systeem) niet worden aangetast en zal in overleg tussen Opdrachtgever en 
Leverancier plaatsvinden.

4. Uiterlijk zes maanden voor expiratie van de in Bijlage V beschreven periode, zal worden 
bezien of, en zo ja welke, maatregelen getroffen moeten worden in het kader van groot 
onderhoud/revisie, om voor een nader overeen te komen periode een Systeemgarantie te 
kunnen waarborgen.

 Opdrachtgever en Leverancier zullen hiertoe tijdig overleggen over de maatregelen en 
de daarmee verband houdende vergoedingen. Van dit overleg zal een schriftelijk verslag 
gemaakt worden waarin de bevindingen en besluiten worden vastgelegd.

Artikel 10. Garantie

1. De garantieperiode voor de Apparatuur of ieder Deel(Systeem) gaat in op de dag van het 
ondertekenen van het betreffende Overnameprotocol (artikel 5) en heeft een looptijd van 
twaalf (12) maanden, 4. tenzij anders overeengekomen in bijlage V. 

2. Gedurende de Garantie draagt de Leverancier verantwoordelijkheid voor het deugdelijk 
functioneren van de Apparatuur of ieder Deel(Systeem). De Leverancier zal binnen 
de Garantie ontwerp-, materiaal-, fabricage-, montage-, en Installatiefouten voor zijn 
rekening (laten) herstellen of zo nodig de desbetreffende goederen, onderdelen of 
Programmatuur vervangen.
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3. Onder responstijd wordt verstaan de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip dat de storing bij 
de Leverancier is gemeld en het tijdstip waarop de Leverancier een begin maakt met de 
herstelwerkzaamheden.

 De overeengekomen responstijd bedraagt  vul in aantal  uur. 
 De Leverancier heeft een inspanningsverplichting om de Apparatuur zo spoedig als 

redelijkerwijs mogelijk is te herstellen.

 Onder storing wordt in de Overeenkomst verstaan: het niet voldoen aan de door 
Leverancier verstrekte technische Specificaties, veroorzaakt door een defect of 
systeemafwijking, welke niet het gevolg is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, 
door Opdrachtgever en als gevolg waarvan een verantwoord gebruik van het Systeem 
niet mogelijk is. Het ‘niet verantwoord kunnen gebruiken’ is ter beoordeling van de 
Opdrachtgever. 

Artikel 11. Onderhoud

1. Tijdens de garantieperiode, zoals aangeven in artikel 10 lid 1, zal het Systeem door 
de Leverancier worden onderhouden (voor zover van toepassing). Dit Onderhoud zal 
geschieden conform de “Standaard Service Overeenkomst”, zoals vermeld in Bijlage IV. 

 Deze Overeenkomst kan preventief en correctief Onderhoud, hardware- en software 
modificaties, en de daarvoor noodzakelijke materialen omvatten. Eén en ander zoals 
omschreven in Bijlage IV, “Standaard Service Overeenkomst”. 

 De eventueel hiermee samenhangende onderhoudskosten worden overeengekomen in 
Bijlage V. Hierbij uitgaande van een gebruiksduur van  vul in aantal  uur per werkdag en  
 vul in aantal  dagen per jaar. 

2. Na afloop van de in artikel 10 genoemde garantieperiode is Leverancier verplicht om 
gedurende de in Bijlage V overeengekomen termijn het Systeem of Deelsystemen 
(Bijlage I) te kunnen onderhouden, conform Bijlage IV en de bijbehorende door Partijen 
overeengekomen aanvullingen en wijzigingen, indien daartoe opdracht wordt verleend. 

Artikel 12. Wijzigingen

1. Wijzigingen in deze Overeenkomst, de Bijlagen daaronder begrepen, kunnen slechts 
schriftelijk worden overeengekomen. Mondelinge afspraken, onverschillig van welke 
aard, door wie of wanneer gemaakt, missen zonder deze schriftelijke bevestiging elke 
geldingskracht. 

2. Opdrachtgever zal zijn goedkeuring redelijkerwijze niet onthouden aan door de 
Leverancier voorgestelde noodzakelijke wijzigingen, mits deze wijzigingen niet van 
invloed zijn op de overeengekomen prijs, de exploitatiekosten, de leveringsdatum, 
de uitvoering van de werkzaamheden, de kwaliteit en de elektrische of mechanische 
eigenschappen van het (Deel)Systeem en het functioneren daarvan volgens de 
overeengekomen Specificaties. Bedoelde wijzigingen dienen tijdig aan Opdrachtgever te 
worden voorgesteld.
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3. Indien Opdrachtgever een wijziging wenst aan te brengen zal Leverancier naar 
redelijkheid die maatregelen nemen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Een dergelijke 
wijziging en een eventueel daaruit voortvloeiende prijsverhoging of -verlaging, of een 
eventuele invloed op de leveringstermijnen, dient door Opdrachtgever schriftelijk te 
worden bevestigd en zal daarna een deel vormen van deze Overeenkomst.

Artikel 13. Boete

Indien Leverancier de overeengekomen termijn voor voltooiing van de opdracht door aan 
hem toe te rekenen oorzaken overschrijdt, en na schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog 
binnen een in het kader van de opdracht en het belang van Opdrachtgever redelijk te achten 
termijn, zijn verplichtingen nakomt, is Leverancier in verzuim en zal Opdrachtgever het recht 
hebben een boete te eisen. Deze boete zal voor iedere volle maand waarmede de aldus 
nader vastgestelde termijn is overschreden, één (1) procent, doch in totaal ten hoogste 
vijf (5) procent, bedragen van de prijs van de te leveren Apparatuur en/of (Deel)systemen, 
voor zover deze door de overschrijding niet tijdig in gebruik kunnen worden genomen. 
Indien Opdrachtgever de boete vordert en de Overeenkomst niet ontbindt en Leverancier - 
behoudens de termijnoverschrijding - zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst 
alsnog is nagekomen, wordt de boete geacht een volledige vergoeding van de schade te zijn. 
Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, conform artikel 16 van de Overeenkomst, 
zal de boete in mindering strekken op de door Opdrachtgever te vorderen schade. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Leverancier staat ervoor in dat de door hem verstrekte en in artikel 2 lid 4, artikel 6 lid 2 
en artikel 7 van de Overeenkomst bedoelde Documentatie, tekeningen, Specificaties etc. 
juist en voldoende zijn. Leverancier is slechts aansprakelijk voor de Directe schade, welke 
Opdrachtgever lijdt als gevolg van de door Leverancier verstrekte onjuiste of anderszins 
onvoldoende Documentatie, tekeningen, Specificaties etc. 

2. Leverancier aanvaardt aansprakelijkheid voor Directe schade aan de onderhavige 
Apparatuur, eigendommen van Opdrachtgever en de overige bij Opdrachtgever in gebruik 
zijnde systemen voor zover deze schade:
a. is veroorzaakt door werkzaamheden aan de Apparatuur, zoals installatie-,
 onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, en toe te rekenen is aan Leverancier;
 en/of
b.  het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Leverancier
 geproduceerde en/of geleverde Apparatuur, (Deel)Systemen of Programmatuur.

3. Uitsluitend voor de situaties zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel aanvaardt 
Leverancier eveneens aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel.

4. Uitsluitend voor situaties zoals genoemd in lid 1 en 2 onder a en/of b en lid 3 aanvaardt 
Leverancier jegens de Opdrachtgever eveneens aansprakelijkheid voor de schade aan 
eigendommen van derden en voor lichamelijk letsel door derden geleden. Een schade 
zoals hier bedoeld wordt door Leverancier echter uitsluitend aan Opdrachtgever vergoed, 
indien Opdrachtgever de schade aan die derde heeft vergoed.
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 Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

5. Voor de onder lid 1, 2 en lid 3 van dit artikel omschreven schade bedraagt de 
schadevergoedingsverplichting van Leverancier onder deze Overeenkomst maximaal 
1.500.000,00 euro (voor alle gebeurtenissen tezamen) in totaal. In dit bedrag is niet 
begrepen de eventuele schade aan Apparatuur zoals omschreven in lid 2. De maximering 
van de schade doet geen afbreuk aan de rechten van Opdrachtgever als bedoeld in 
artikel 10 (Garantie) van deze Overeenkomst. 

6.  De risico’s van beschadiging, teniet gaan of verloren gaan van elk Deel(Systeem) als
 omschreven in Bijlage 1 voor het tijdstip van de Acceptatie zijn voor rekening van 
 Leverancier. Indien en voor zover evenwel, door Opdrachtgever of personen voor wie 

deze jegens derden aansprakelijk is, is nagelaten een redelijke zorgvuldigheid in acht 
te nemen, ten aanzien van beheer of bewaking van, op het afleveradres aanwezige 
Apparatuur, dan zal Opdrachtgever jegens Leverancier aansprakelijk zijn voor daaruit 
voortvloeiende schade. Bij het ontbreken van een Acceptatieprocedure gaat het risico 
tien (10) dagen na feitelijke Levering over op Opdrachtgever. 

7. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid tenzij dit uitdrukkelijk is geaccepteerd in 
 deze Overeenkomst. 

8.  Onverminderd het gestelde in dit artikel zijn Leverancier en Opdrachtgever verplicht 
 al datgene te verrichten om schade, vermissing, letsel enz. te vermijden of bij het 

optreden daarvan de gevolgen tot een minimum te beperken.

9. Leverancier dient zich genoegzaam te verzekeren tegen de aansprakelijkheid als bedoeld 
in artikel 14 lid 5.

 Indien van toepassing kan Leverancier ook gebruikmaken van een self-insurance policy 
welke de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14 lid 5 afdoende dekt. Leverancier 
verleent de instelling desgewenst een bewijs van verzekering of verleent inzage in de self-
insurance policy.

10. Het in artikel 14 gestelde laat de wettelijk niet uit te sluiten of te beperken 
aansprakelijkheid van Partijen jegens derden onverlet en geldt niet in het geval van 
(toerekenbare) opzet of grove schuld.

Artikel 15. Veiligheid en Milieu

1.  De Apparatuur dient behoorlijk te zijn verpakt en conform wettelijke voorschriften, 
besluiten en eventuele aanvullende voorschriften van Opdrachtgever te worden 
gemerkt, zodat zij de plaats van bestemming in goede staat bereiken. Alle verpakking 
en/of emballage wordt bij de levering of voor zover van toepassing bij Installatie door 
Leverancier retour genomen, of zover anders overeengekomen in Bijlage V, Aanvullende 
Afspraken. 

2.  Indien Opdrachtgever zich wil ontdoen van Apparatuur, is Leverancier verplicht deze 
Apparatuur conform de AEEA-richtlijn zonder kosten in te nemen en te (laten) verwerken. 
De verwerking van de ingenomen afgedankte elektrische en elektronische Apparatuur 
geschiedt met gebruik van de best beschikbare technieken.
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 Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

3.  Indien Opdrachtgever Apparatuur aan een derde wil verkopen of schenken, dient 
Opdrachtgever Leverancier hiervan schriftelijk en onverwijld op de hoogte te stellen. 
Tevens zal, indien van toepassing, Opdrachtgever Programmatuur niet aan enige derde 
doorgeven, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van Leverancier is 
verleend. 

Artikel 16. Opschorting, ontbinding

1. In geval van een tekortkoming door één van beide Partijen in de nakoming van 
de Overeenkomst die aan de tekortkomende Partij niet kan worden toegerekend 
(overmacht), zal de uitvoering van het betreffende deel van de Overeenkomst worden 
opgeschort. Van een niet-toerekenbare tekortkoming is sprake indien zij niet te wijten is 
aan schuld van de tekortkomende Partij, noch krachtens de wet, een rechtshandeling 
of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Partijen zullen elkaar zo 
spoedig mogelijk van een dergelijke omstandigheid op de hoogte stellen. Indien de 
opschorting vier (4) maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze ten minste vier 
(4) maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst met onmiddellijke 
ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder dat Partijen over en weer tot vergoeding 
van enige schade gehouden zullen zijn.

2. De Overeenkomst kan voorts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden:
a. door één van beide Partijen zonder nadere ingebrekestelling indien de wederpartij in 

staat van faillissement is geraakt of hem surséance van betaling is verleend;
b. door één van beide Partijen indien de wederpartij na daartoe schriftelijk ingebreke 

te zijn gesteld, alsnog in gebreke blijft enige verplichting voortvloeiende uit de 
Overeenkomst binnen een redelijke termijn na te komen, voor zover handhaving van 
de Overeenkomst in redelijkheid niet van de ontbindende Partij kan worden gevergd; 

c. door Opdrachtgever indien anders dan door niet-toerekenbare tekortkomingen 
van Leverancier en anders dan door omstandigheden die zijn toe te rekenen aan 
Opdrachtgever de uiterste data van bedrijfsklare oplevering zoals overeengekomen 
dermate zijn overschreden dat handhaving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet 
van Opdrachtgever kan worden gevergd;

d. door één van beide Partijen, indien de wederpartij wordt overgenomen en 
voortzetting van de Overeenkomst van de ontbindende Partij niet in redelijkheid 
verlangd kan worden.

3. Ontbinding geschiedt bij aangetekende brief aan de andere Partij.

4. In geval van ontbinding, op grond van lid 2 van dit artikel, heeft de Partij die de 
Overeenkomst ontbindt recht op schadevergoeding, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 13 en artikel 14 van deze Overeenkomst. 

5. In geval van ontbinding zoals bedoeld in lid 2 sub b, c en d ontstaat voor beide Partijen 
een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties ter 
uitvoering van deze Overeenkomst binnen een maand na dagtekening van de in lid 3 
bedoelde brief.
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 Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

1) NEVI heeft de NEVI Gedragscode ontwikkeld die inkopers 
handreikingen biedt bij het omgaan met ethische dilemma’s in het 
inkoopproces. Ethisch handelen is niet af te dwingen met regels, 
maar zal aan de hand van het specifieke geval bezien dienen te 
worden. NEVI gaat er vanuit dat haar leden de code onderschrijven 
en naleven. Zie http://www.nevi.nl/gedragscode

Artikel 17. Overige bepalingen

1. Indien aangevinkt zijn de volgende Bijlagen een onverbrekelijk onderdeel van deze 
Overeenkomst:

I Omschrijving van de Apparatuurconfiguratie en van de Deel(Systemen);
II Tijdschema;
III-A Zichtcontrole-Rapport Apparatuurruimte (voor Installatie);
III-B Zichtcontrole-Rapport Apparatuurruimte (na Installatie);
III-C Overnameprotocol; 
IV Standaard Service Overeenkomst;
V Aanvullende afspraken;
VI Wijzigingen en overige bepalingen;
VII Invulveld voor extra bijlage.

Totaal aantal bijlagen: ul in o vul in ordernummer

Artikel 18. 

1 Opdachtgever en Leverancier zijn gehouden aan de Gedragscode Medische 
Hulpmiddelen, welke van kracht is per 1 januari 2012. Voor nadere informatie zie 

 www.gmh.nu. Instellingen zullen de Gedragscode voor zover op hen van toepassing 
naleven en er op toe te zien dat hun medewerkers dan wel de zorgprofessionals die 
onder hun verantwoordelijkheid werken de Gedragscode naleven.1)

Artikel 19. Geschillen

1.  Op deze Overeenkomst en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het 
Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

2.  Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van 
deze Overeenkomst alsmede elk ander geschil, ter zake van of in verband met de 
Overeenkomst, hetzij juridisch hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal steeds de gewone 
rechter in het arrondissement waarin de vestigingsplaats van Opdrachtgever is gelegen 
bevoegd zijn. 

3. Met toestemming van beide Partijen kan getracht worden een geschil, als in lid 1 
bedoeld, op alternatieve wijze te beslechten, zoals arbitrage volgens een op te maken 
akte van compromis, een bindend advies of mediation.

4 Een geschil is aanwezig, indien een van beide Partijen zulks stelt en schriftelijk 
(aangetekend) aan de andere Partij kenbaar maakt.
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 Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend

Handtekening:    Handtekening:

..................................................................................  ..................................................................................

Naam Opdrachtgever   Naam Leverancier
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Functie     Functie 
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever

Gevestigd te    Gevestigd te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Datum ondertekening   Datum ondertekening
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 
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Deze bijlage bestaat uit ul in  pagina’s Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Bijlage I Apparatuurconfiguratie en Deel(Systemen)

APPARATUURSPECIFICATIE

Aldus in tweevoud ondertekend te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Handtekening:    Handtekening:

..................................................................................  ..................................................................................

Naam Opdrachtgever   Naam Leverancier
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Functie     Functie 
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever

Gevestigd te    Gevestigd te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Datum ondertekening   Datum ondertekening
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 
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Deze bijlage bestaat uit ul in  pagina’s Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Bijlage II Projectplan en Tijdschema

Aldus in tweevoud ondertekend te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Handtekening:    Handtekening:

..................................................................................  ..................................................................................

Naam Opdrachtgever   Naam Leverancier
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Functie     Functie 
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever

Gevestigd te    Gevestigd te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Datum ondertekening   Datum ondertekening
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 
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Deze bijlage bestaat uit ul in  pagina’s Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Bijlage III-A   Model Zichtcontrole-Rapport Apparatuurruimte

   (voor Installatie)

Partijen:

Opdrachtgever :  vul i                    n: n         aam opdrachtgever 

Gevestigd te :  vul in vestigings       plaat       s 

Leverancier :  vul i                    n: n         aam opdrachtgever 

Gevestigd te  :  vul in vestigings       plaat       s 

Verklaring:
Opdrachtgever en Leverancier verklaren dat bij de zichtcontrole van de Apparatuurruimte,
vóór Installatie van Apparatuur, de volgende onvolkomenheden geconstateerd zijn:

1)

2)

3)

Mochten de te treffen maatregelen een verschuiving van de in Bijlage II genoemde data 
of een verandering van de Apparatuurleveranties tot gevolg hebben, dan mag bij het 
achterwege blijven van tijdige toestemming van Opdrachtgever de Leverancier de uitvoering 
van de Overeenkomst opschorten totdat in onderling overleg een oplossing is bereikt.

Aldus in tweevoud ondertekend te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Handtekening:    Handtekening:

..................................................................................  ..................................................................................

Naam Opdrachtgever   Naam Leverancier
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Functie     Functie 
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever

Gevestigd te    Gevestigd te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Datum ondertekening   Datum ondertekening
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 



26

Deze bijlage bestaat uit ul in  pagina’s Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Bijlage III-B Model Zichtcontrole-Rapport Apparatuurruimte

   (na Installatie)

Partijen:

Opdrachtgever :  vul i                    n: n         aam opdrachtgever 

Gevestigd te :  vul in vestigings       plaat       s 

Leverancier :  vul i                    n: n         aam opdrachtgever 

Gevestigd te  :  vul in vestigings       plaat       s 

Verklaring:
Opdrachtgever en Leverancier verklaren dat bij de zichtcontrole van de Apparatuurruimte,
na Installatie van Apparatuur, de volgende onvolkomenheden geconstateerd zijn:

1)

2)

3)

Aldus in tweevoud ondertekend te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Handtekening:    Handtekening:

..................................................................................  ..................................................................................

Naam Opdrachtgever   Naam Leverancier
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Functie     Functie 
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever

Gevestigd te    Gevestigd te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Datum ondertekening   Datum ondertekening
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 
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Deze bijlage bestaat uit ul in  pagina’s Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Bijlage III-C  Model Overnameprotocol

Ondergetekenden:

Leverancier  leve                                                              rancier ,

gevestigd te  vul in                                    vestigingsplaats , hierna te noemen Leverancier

en (opdrachtgever)  vul in naam opdr                                      achtgever  gevestigd te

 vul i                                                 n vestigingsplaats , hierna te noemen Opdrachtgever 

verklaren overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in opdracht, op (datum)  vul      indatum  
te hebben overgedragen - met uitzondering van Programmatuur, hier wordt uitsluitend het 
gebruiksrecht van overgedragen - respectievelijk overgenomen de ingevolge bedoelde 
opdracht -en de daarbij behorende aanvullende opdrachten- door Leverancier te 
leveren goederen en/of systemen dan wel de volgende deelleveringen c.q. het volgende 
Deel(Systeem):
 vul                                                                     in systeem 

Voorzover er op het moment van overname nog Gebreken zijn vastgesteld, vormen zij geen 
wezenlijke belemmering voor het gebruik van de goederen en/of Deel(Systemen).
Indien bovenstaande van toepassing is, zijn de resterende acties vermeld in het aan dit 
protocol gehechte verslag en zullen door Leverancier zijn verholpen uiterlijk op de daarbij 
vermelde data.

Zowel de Garantietermijn als de Serviceovereenkomst vangen aan op de datum van 
overname.

Aldus in tweevoud ondertekend te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Handtekening:    Handtekening:

..................................................................................  ..................................................................................

Naam Opdrachtgever   Naam Leverancier
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Functie     Functie 
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever

Gevestigd te    Gevestigd te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Datum ondertekening   Datum ondertekening
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 
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Deze bijlage bestaat uit ul in  pagina’s Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Bijlage IV Standaard Service Overeenkomst

Zie Standaard Service Overeenkomst:

http://www.fhi.nl/downloads/mt/sso.pdf

of

http://www.nevi.nl/links_algemeen/index.cfm

Voor de Garantietermijn (artikel 10.1) zijn de hieronder gemaakte afspraken, waaronder 
eventuele kosten voor onderhoud, van toepassing 

............................................................................................................... .......................................................................................       

............................................................................................................... .......................................................................................       

............................................................................................................... .......................................................................................       

............................................................................................................... .......................................................................................       

............................................................................................................... .......................................................................................       

............................................................................................................... .......................................................................................       

............................................................................................................... .......................................................................................       

............................................................................................................... .......................................................................................       

............................................................................................................... .......................................................................................       

............................................................................................................... .......................................................................................       

............................................................................................................... .......................................................................................       

Aldus in tweevoud ondertekend te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Handtekening:    Handtekening:

..................................................................................  ..................................................................................

Naam Opdrachtgever   Naam Leverancier
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Functie     Functie 
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever

Gevestigd te    Gevestigd te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Datum ondertekening   Datum ondertekening
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 
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Deze bijlage bestaat uit ul in  pagina’s Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Bijlage V Aanvullende afspraken

Artikel 3.2 Eventueel anders overeengekomen betalingsschema

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

Artikel 7.5 Eventuele condities Escrow-Overeenkomst:

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

Artikel 9.2 Duur van de overeengekomen Systeemgarantie in jaren:

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

Artikel 10.1 Eventueel afwijkende looptijd Garantieperiode

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

Artikel 15.1 Eventueel anders overeengekomen afspraak retourname emballage

  ...............................................................................................................

  .............................................................................................................. 

Aldus in tweevoud ondertekend te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Handtekening:    Handtekening:

..................................................................................  ..................................................................................

Naam Opdrachtgever   Naam Leverancier
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Functie     Functie 
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever

Gevestigd te    Gevestigd te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Datum ondertekening   Datum ondertekening
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 
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Deze bijlage bestaat uit ul in  pagina’s Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Bijlage VI Wijziging en Overige bepalingen

Aldus in tweevoud ondertekend te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Handtekening:    Handtekening:

..................................................................................  ..................................................................................

Naam Opdrachtgever   Naam Leverancier
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Functie     Functie 
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever

Gevestigd te    Gevestigd te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Datum ondertekening   Datum ondertekening
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 
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Deze bijlage bestaat uit ul in  pagina’s Datum:  ul in o vul in ordernummer  

 Paraaf Leverancier:  ul in oul iul in o  

 Paraaf Opdrachtgever:  ul inoul in o 

Eventueel extra bijlage(n)

Aldus in tweevoud ondertekend te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Handtekening:    Handtekening:

..................................................................................  ..................................................................................

Naam Opdrachtgever   Naam Leverancier
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Functie     Functie 
 vul in naam Opdr                achtgever    vul in naam                 Opdrachtgever

Gevestigd te    Gevestigd te
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 

Datum ondertekening   Datum ondertekening
 vul in naam O                pdrachtgever    vul in naam                 Opdrachtgever 
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