LEVERINGSVOORWAARDEN PREVENTCARE B.V.
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
PreventCare:
PreventCare b.v., gevestigd te Almere;
Overeenkomst:
de tussen PreventCare en Wederpartij gesloten overeenkomst voor de levering van zaken en / of de verlening van diensten;
Dienstverlening:
de in de overeenkomst tussen PreventCare en Wederpartij genoemde diensten;
Wederpartij:
degene die van PreventCare zaken en/of diensten afneemt of koopt, en / of gebruik maakt van de faciliteiten van PreventCare.
Artikel 2. Algemene toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij PreventCare zaken en/of diensten aan Wederpartij verkoopt of
levert, alsmede op aanbiedingen en offertes, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van
toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten.
b) Een afwijkend(e) beding (voorwaarde) geldt overigens uitsluitend voor het geval met het oog waarop de afwijking is overeengekomen.
c) PreventCare wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Wederpartij uitdrukkelijk en in het geheel van de hand.
d) Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
e) Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas
tot stand indien PreventCare aan Wederpartij schriftelijk heeft bericht met deze afwijking van de offerte in te stemmen.
Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door PreventCare is bevestigd.
b) PreventCare heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en / of haar Algemene Voorwaarden
tussentijds te wijzigen.
c) Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van onverkort van kracht.
d) Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare
orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens deze Algemene
Voorwaarden volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd de bepaling van artikel 15.
e) Wanneer door PreventCare gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel
uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van PreventCare op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden
voor de toekomst onverlet.
f)
Ook indien PreventCare één of meer aan haar toekomende rechten uit deze Algemene Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig
heeft uitgeoefend, kan Wederpartij hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
a) Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van PreventCare, in welke vorm gedaan ook, vrijblijvend. De Overeenkomst komt
eerst tot stand nadat PreventCare de order schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zonder voorafgaande orderbevestiging heeft uitgevoerd.
Artikel 5. Informatiemateriaal
a) Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen,
tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die PreventCare niet binden.
Artikel 6. Uitvoering dienstverlening
a) Wederpartij verstrekt PreventCare alle informatie die PreventCare nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten.
b) Wederpartij verleent de medewerkers van PreventCare toegang tot zijn bedrijf om de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening mogelijk
te maken.
c) Met inachtneming van het in de Overeenkomst bepaalde is PreventCare gerechtigd de overeengekomen diensten naar eigen inzicht te verrichten.
d) Indien omstandigheden dat naar het inzicht van PreventCare noodzakelijk maken, is PreventCare gerechtigd bij het verrichten van diensten
gebruik te maken van andere dan de overeengekomen materialen en/of zaken, een en ander voor zover de kwaliteit van de prestatie als geheel niet
nadelig beïnvloedt.
e) Materialen en/of zaken, welke in het kader van door PreventCare te leveren diensten door PreventCare worden ingebracht, worden slechts
eigendom van Wederpartij indien zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
Artikel 7. Duur, opzegging en ontbinding Overeenkomst
a) Tenzij in de getekende offerte en/of Overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar.
b) Tussentijdse ontbinding is, behoudens de gevallen hieronder genoemd onder artikel 7 sub c t/m e niet mogelijk.
c) Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:

Wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij
aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;

voor Wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden
op beëindiging of staking van de onderneming;
d) PreventCare is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zij dit ingevolge
wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
e) Voorts is PreventCare gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in die gevallen waarin
verdere nakoming van PreventCare in redelijkheid niet kan worden verlangd.
Artikel 8. Afnameplicht en annulering
a) Voor zover in de getekende offerte of de overeenkomst geen data zijn vermeld, zal PreventCare haar diensten verlenen binnen de voor
PreventCare gangbare termijnen. Voor de hantering van bovengenoemde termijnen komt in ieder geval verhindering, het niet reageren of het niet
verschijnen van de te vaccineren persoon voor risico van Wederpartij.
b) Indien annulering niet of te laat geschiedt, is PreventCare gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op
betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.
Artikel 9. Tarieven, grondslagen tarieven, aanpassing tarieven en extra kosten
a) Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen
en/of belastingen zijn voor rekening van Wederpartij.
b) De tarieven zijn telkens voor één contractperiode geldig.
c) BTW-verhogingen en verhogingen van eventuele andere overheidsheffingen mogen steeds worden doorberekend door PreventCare.
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Artikel 10. Facturering en betaling
a) Tenzij anders overeengekomen, dient Wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan PreventCare te
betalen.
b) Bij overschrijding van de betalingstermijn is Wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De verplichting van PreventCare
tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is overschreden opgeschort, terwijl Wederpartij met
ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Wederpartij zal tijdig door PreventCare op de hoogte
worden gesteld van het opschorten van haar dienstverlening. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Wederpartij.
Onder incassokosten vallen kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke
tarieven.
c) Voor het geval naar het oordeel van PreventCare de financiële positie van Wederpartij risico’s met zich mee brengt, is PreventCare gerechtigd om
de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
d) Tenzij PreventCare schriftelijk en uitdrukkelijk met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Wederpartij niet gerechtigd de betaling van de factuur
op te schorten om de reden dat het door Wederpartij geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.
Artikel 11. Niet-nakoming door Wederpartij
a) Indien Wederpartij enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van beslaglegging ten laste van Wederpartij,
faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van het bedrijf, aangevraagde of verkregen surséance van betaling van Wederpartij of een
gedeeltelijke of gehele staking van het bedrijf, heeft PreventCare het recht de uitvoering van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te
schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van PreventCare op vergoeding van geleden en/of nog te lijden
schade.
b) In geval van de in artikel 11 sub a genoemde omstandigheden zich bij Wederpartij voordoen zullen alle vorderingen van PreventCare op
Wederpartij terstond ten volle opeisbaar zijn en zal PreventCare het recht hebben ook alle andere overeenkomsten met Wederpartij op te schorten
of te ontbinden.
Artikel 12. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
a) PreventCare zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij
de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover PreventCare ingevolge
een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of dat zij toestemming heeft verkregen.
b) PreventCare zal de geheimhoudingsplicht, zoals beschreven onder artikel 12 sub a opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van
diensten ingeschakelde derden.
c) PreventCare zal van Wederpartij medische gegevens betreffende de dienstverlening bijhouden.
Artikel 13. Overmacht
a) Indien nakoming door Prevent Care van één of meer van zijn verplichtingen ten gevolge van één of meer van de hieronder opgesomde
omstandigheden redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, heeft ieder der partijen het recht zonder rechterlijke tussenkomst de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Doet zich aan de zijde van PreventCare
een omstandigheid voor als hieronder is opgesomd dan ontvangt Wederpartij het door haar betaalde van PreventCare terug voor zover Wederpartij
ter zake van de ontboden Overeenkomst of het ontbonden gedeelte daarvan reeds betalingen heeft gedaan.
b) De omstandigheden zijn: beperkende (binnen- of buitenlandse) overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog,
revolutie, staking, bezetting, blokkade, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of
energie, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare energiebedrijven, natuurrampen, uitzonderlijk slecht
weer, blikseminslag, brand, explosie geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie zaken en/of diensten moeten worden
ontvangen en iedere andere voor PreventCare redelijkerwijze niet voorzienbare en buiten haar macht liggende omstandigheid op grond waarvan
PreventCare, indien zodanige omstandigheid bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, die Overeenkomst niet of niet
onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.
c) Nakoming in één of meer gevallen onder de omstandigheden als omschreven in Artikel 13 sub b, tast niet het recht aan in volgende gevallen van
de bevoegdheid tot ontbinding gebruik te maken.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
a) Mededelingen door of namens PreventCare betreffende kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden,
eigenschappen enz. van de zaken gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
b) De aansprakelijkheid van PreventCare voor schade voortvloeiend uit de door haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten –
verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van PreventCare beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van PreventCare wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat PreventCare ter zake
daadwerkelijk op derden kan verhalen.
c) PreventCare is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat Wederpartij of één van haar medewerkers door PreventCare
mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
d) Ingeval van mondelinge informatie en/of verzoeken is PreventCare niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist
overgekomen informatie.
e) Wederpartij vrijwaart PreventCare voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de medewerkers van Wederpartij.
f)
PreventCare is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet
aan PreventCare kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de
naleving van de Overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van PreventCare behoort te komen.
g) PreventCare is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, dood of letsel ten gevolge van de behandeling, opslag, het gebruik of verbruik
van geleverde zaken en/of diensten door Wederpartij hetzij in fabricage processen hetzij anderszins, tenzij Wederpartij aantoont dat zo een verlies,
schade, dood of letsel een rechtstreeks gevolg is van aan PreventCare te wijten grove nalatigheid of opzet.
Artikel 15. Hardheidsclausule
a) Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk
wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg
plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst.
Artikel 16. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
a) Op alle door PreventCare uitgebrachte offertes en gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Op de rechtsverhouding(en) van PreventCare en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c) In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel overeenkomst, die tot de competentie van de
arrondissementsrechtbank behoren, is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam bevoegd, met dien verstande dat PreventCare het
recht heeft iedere zaak aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van Wederpartij.
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