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Koopovereenkomst AED

De ondergetekenden:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Semiconductor B.V. tevens h.o.d.n. Cardiaid Benelux,1.
Handelsregisternummer 28050933, statutair gevestigd te Warmond en kantoorhoudende te (2132 RN) Hoofddorp aan
de Van der Burchtstraat 40, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K.S. Hoogstraate, hierna aan te duiden als: de
“Verkoper”,

en

Voorbeeld Bedrijf, gevestigd en kantoorhoudende te Voorbeeldstraat 4, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar2.
bestuurder, de heer Voorbeeld, hierna aan te duiden als: de “Koper”,

Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Omschrijving AED

De Koper koopt van de Verkoper, die aan de Koper verkoopt en in eigendom overdraagt een Automatische Externe1.
Defibrillator, inclusief accessoires en toebehoren met de navolgende specificaties:

AED: Volautomaat AED CT0207RF: €1.399,00

Electrode1: Kinderelektrodes (CR-13P): €85

Hierna te noemen "AED"
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de Koper en de Verkoper maar Cardia International A/S te Denemarken2.
(Hersegade 20, 4000 Roskilde) zal als fabrikant en leverancier van de AED aan de Verkoper in bepaalde situaties zoals
gespecificeerd in de overeenkomst en bijlagen direct aansprakelijk en/of betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst.

Artikel 2. De Koop

Door ondertekening van de onderhavige overeenkomst verbindt Verkoper zich een AED te geven en de Koper verbindt
zich om daarvoor een prijs in geld te betalen, hierna te noemen “de Koop”.

Artikel 3. Registratie AED

De fabrikant Cardia vereist een registratie van de AED. De AED dient direct na ontvangst te worden aangemeld op1.
www.aedregistreren.nl.
De Koper verplicht zich deze registratie volledig en binnen 24 uur na ontvangst te verrichten.2.
Het niet of niet-volledig/tijdig registeren komt voor rekening en risico van de Koper.3.

Artikel 4. De koopsom en betalingstermijnen

De Koper zal ter zake de Koop een koopsom van in totaal EUR [1484, - (zegge: eenduizendvierhonderdvierenachttig1.
euro)], te vermeerderen met de eventueel daarover verschuldigde BTW op het bankrekeningnummer van de Verkoper
[bankrekeningnummer] en onder vermelding van het/de factuurnummer(s), voldoen.
De koopsom is exclusief transport-, installatie- en overige kosten.2.
De betaaltermijn van de facturen is 7 dagen.3.
In het geval in de onderhavige overeenkomst is gekozen voor een (gedeeltelijke) betaling achteraf, geldt dat4.

http://www.aedregistreren.nl
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– indien de Koper het verschuldigde bedrag niet binnen de daartoe overeengekomen betalingstermijn(en)
voldoet
– de Koper automatisch in verzuim is jegens de Verkoper, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Vanaf het moment van verzuim, is de Koper rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. In dat geval heeft de
Verkoper eveneens het recht de nakoming van haar verbintenissen met de Koper op te schorten.
Voorts is de Verkoper in het geval tijdige en volledige betaling uitblijft, gerechtigd om de onderhavige overeenkomst5.
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de Koper dan de verplichting rust tot teruggave van de
geleverde AED, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door de Verkoper
verrichte prestatie, onverminderd het recht van de Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke6.
incassokosten) komen ten laste van de Koper.
Indien in de financiële positie van de Koper na de ondertekening van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de7.
AED een aanzienlijke verslechtering optreedt, is de Verkoper te allen tijde gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien
van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 5. Transport en aflevering

De Verkoper zal ernaar streven om de AED binnen 2 dagen aan de Koper af te leveren en in eigendom over te dragen.1.
Doch uiterlijk op 18 april 2017 zal de AED in ieder geval zijn afgeleverd. De relatief lange leveringstermijn houdt
verband met het feit dat de AED niet op voorraad is en in het buitenland besteld zal moeten worden.
De aflevering geschiedt aan het adres van de Koper. De transportkosten ad EUR 6,50 komen voor rekening van de2.
Koper en zullen bij de eerste termijnbetaling zoals voornoemd eveneens worden gefactureerd.
De AED is vanaf het moment van aflevering voor risico van de Koper, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.3.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Het eigendom van de AED gaat eerst op de Koper over wanneer de Koper volledig aan haar betalingsverplichting heeft1.
voldaan, dat wil zeggen indien de volledige koopsom ad EUR [1484 (zegge: eenduizendvierhonderdvierenachttig euro)]
te vermeerderen met de eventueel daarover verschuldigde BTW en transportkosten op het bankrekeningnummer van
de Verkoper volledig en tijdig is bijgeschreven.
De Koper heeft geen recht om de niet betaalde AED in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of daarop2.
enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van enkele derden te vestigen.
De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde AED in ieder geval te verzekeren en verzekerd te3.
houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde AED, dan wel rechten daarop willen4.
vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
Voor het geval dat de Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper al nu5.
onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de Verkoper of aan door deze aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Verkoper zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 7. Gebruik (inzet) / onderhoud / reparaties

De Koper zal zorgvuldig, conform de bestemming en in overeenstemming met de producthandleiding (BIJLAGE 1) van1.
de fabrikant met de AED omgaan.
Verkoper raadt de Koper aan om (het gebruik van) de AED (en toebehoren) voor eigen kosten voldoende te verzekeren2.
en verzekerd te houden. De risico’s van het niet of niet-toereikend verzekeren van de AED zijn te allen tijde voor de
Koper.
De Koper zal de AED – conform de voorwaarden zoals opgenomen in de producthandleiding – zelf installeren. Indien3.
door de Koper gewenst, kan de Verkoper een installateur aanwijzen. De installatiekosten vallen buiten deze
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overeenkomst en zullen door de Koper separaat worden betaald aan de installateur.
Reparaties mogen uitsluitend conform de producthandleiding worden uitgevoerd door een daarvoor erkend bedrijf.4.
Op verzoek kan de Koper met de Verkoper een service- en onderhoudsovereenkomst sluiten.5.
Indien de AED in een noodsituatie is gebruikt, kan de AED niet worden gebruikt/ingezet totdat in elk geval op de AED6.
nieuwe elektroden zijn geïnstalleerd. Indien de AED in een noodsituatie is gebruikt, en de Koper geen service- en
onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten, dient de Koper ervoor zorg te dragen dat de AED opnieuw gebruiksklaar
wordt gemaakt door een geautoriseerde service provider. Op verzoek van de Koper kan de Verkoper een
geautoriseerde service provider aanwijzen
Indien de AED gebruikt is in een noodsituatie, dan zal Koper onder meer de producthandleiding moeten raadplegen.7.
Verkoper raadt de Koper ten zeerste aan om meerdere sets met elektroden op voorraad te hebben omdat een set8.
elektroden slechts één keer ingezet/gebruikt kan worden.
Indien de AED is ingezet en om welke reden dan ook – waaronder doch niet uitsluitend begrepen na onderhoud of een9.
noodgreep – vervangen wordt, gelden alle voorwaarden uit deze overeenkomst op de vervangende AED (met nieuw
serienummer).

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Met betrekking tot de (deugdelijkheid van de) AED sluit de Verkoper iedere aansprakelijkheid – uitdrukkelijk en1.
stilzwijgend – van welke aard dan ook uit, tenzij die in deze overeenkomst of daarbij behorende Algemene
Voorwaarden of andere bijlagen uitdrukkelijk zijn erkend en/of overeengekomen.
Verkoper wordt door de Koper in ieder geval gevrijwaard voor iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit schade en/of2.
ander nadeel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en uitvoering van de overeenkomst, voor
zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die buiten deze overeenkomst vallen.3.
De risico’s verbonden aan de AED zijn vanaf de aflevering voor rekening van de Koper. De Verkoper is vanaf de
aflevering dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Verkoper die enigerlei wijze verband houdt met
dan wel voortvloeit uit deze overeenkomst.
Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de Verkoper nimmer aansprakelijk indien er – om welke reden dan ook4.
– (tijdelijk) geen gebruik kan worden gemaakt van de AED.
Indien de Verkoper ondanks het voorgaande onverhoopt wel aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan5.
ook, dan is zij enkel aansprakelijk voor de directe schade, waaronder wordt verstaan de schade aan zaken, redelijke
kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de
schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en herstel.
Indien de Koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de AED reparaties en/of6.
wijzigingen heeft uitgevoerd en/of doen laten uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting aan de zijde van Verkoper.
Voor zover de Verkoper aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid beperkt7.
tot een bedrag van in totaal EUR 3.000 (zegge: drieduizend euro).
Verkoper wordt door de Koper gevrijwaard voor alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade,8.
kosten of rente die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van AED en/of een schending van deze
Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of enige andere rechten van derden.
De aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de Verkoper9.
voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Verkoper of haar bestuurders.

Artikel 9. Garantie

De Verkoper levert geen garanties op de AED.1.
De AED wordt geproduceerd door Cardia te Denemarken. Cardia biedt de Koper de garantievoorwaarden zoals2.
weergegeven in de producthandleiding van de AED. Iedere vordering van de Koper tegenover de Verkoper die buiten
deze voorwaarden valt, is uitgesloten.
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De Koper kan – bij wijze van service maar uitdrukkelijk zonder dat de Verkoper daarmee enige aansprakelijkheid3.
aanvaardt – alle aanspraken die binnen de garantievoorwaarden van Cardia en de Producthandleiding van de AED
vallen, bij de Verkoper melden.
Indien de Verkoper dit nodig acht, zal zij de Koper laten weten dat ze alle aanspraken die binnen de4.
garantievoorwaarden van Cardia en de producthandleiding van de AED vallen, op eigen naam en rechtstreeks
tegenover Cardia geldend moet maken. Iedere vordering van de Koper tegenover de Verkoper, waaronder begrepen
die wegens garantie, onderhoud, niet (goed) functioneren, gebreken en/of fabricagefouten en iedere vordering die
buiten de garantievoorwaarden van Cardia valt, is uitgesloten.
Iedere aanspraak op garantie vervalt in ieder geval indien de in de producthandleiding omschreven5.
garantievoorwaarden niet of niet juist door de Koper zijn opgevolgd. Dit is o.a. het geval wanneer (maar niet
uitsluitend) het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, door de Koper of derden
wijzigingen zijn aangebracht dan wel getracht is deze aan te brengen, indien de AED is aangewend voor doeleinden
waarvoor de zaak niet is bestemd of indien het gebrek is ontstaan door weersinvloeden.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:6.

het niet in acht nemen van bediening- en onderhoudsvoorschriften;
anders dan het voorziene normale gebruik;
normale slijtage;
montage of reparatie door de Koper of derden, zonder schriftelijke toestemming Verkoper;
door de Koper gebruikte niet originele onderdelen; en
in het geval de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.

Zolang de Koper niet geheel aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten Overeenkomst7.
voldoet, kan zij geen beroep doen op deze garantiebepalingen.
De Koper is bij een beroep op de garantie gehouden te bewerkstelligen dat personeel van de Verkoper, of door haar8.
ingeschakelde derden, bij de AED toegelaten worden en in de gelegenheid gesteld worden om de geleverde AED te
onderhouden, te controleren en/of te repareren. Op verzoek van de Verkoper is de Koper gehouden de AED voor
genoemde handeling(en) af te staan.
De Koper heeft in het geval zij een service-en onderhoudscontract bij de Verkoper heeft afgesloten op haar eigen9.
verzoek recht op een tijdelijk vervangende AED gedurende de periode dat de AED gerepareerd of vervangen wordt.
De garantietermijn wordt niet automatisch verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.10.
Indien komt vast te staan dat een klacht van de Koper ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan11.
aan de zijde van Cardia dan wel aan de zijde van de Verkoper, waaronder in ieder geval de onderzoekskosten, geheel
voor rekening van de Koper.
Een beroep op de garantie schort een eventuele betalingsverplichting van de Koper niet op.12.

Artikel 10. Toepasselijke Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden (BIJLAGE 2) van de Verkoper maken deel uit van de onderhavige overeenkomst. Door1.
ondertekening verklaard de Koper dat hij een versie van de toepasselijke Algemene Voorwaarden heeft ontvangen.
Algemene Voorwaarden van de Huurder worden hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten.2.
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Artikel 11. Bijlagen

Bij deze overeenkomst horen vier bijlagen die (integraal) onderdeel uitmaken van deze overeenkomst:

Bijlage 1: Producthandleiding fabrikant
Bijlage 2: Algemene Voorwaarden
Bijlage 3: service- en onderhoudsovereenkomst

Bijlage 4: Koopovereenkomst
Bijlage 5: service- en onderhoudsovereenkomst
De Koper tekent hiernaast separaat voor de ontvangst van
deze vier bijlagen:

koper: Voorbeeld Bedrijf
Persoon: de heer E. Voorbeeld
Datum: 4 april 2017
Plaats: Amsterdam

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit
deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam in Nederland.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Hoofddorp op 4-4-2017 door:

Semiconductor B.V. (Verhuurder)
Voor deze: Annet van Wolferen
Datum: 4 april 2017
Plaats: Hoofddorp

Koper: Voorbeeld Bedrijf
Persoon: de heer E. Voorbeeld
Datum: 4-4-2017
Plaats: Amsterdam
IP-adres akkoord: 188.200.233.137


