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ARTIKEL 1. 
DEFINITIES

Aanmelder   De persoon die zichzelf, dan wel een ander aanmeldt voor een 
    opleiding.

Afstandsonderwijs   Vorm van onderwijs, waarbij instructeur en cursist niet gelijktijdig 
    persoonlijk aanwezig zijn.

Bedenktijd   De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar 
    herroepingsrecht.

Consument   De natuurlijke persoon die niet handelt namens een bedrijf of in 
    de uitvoer van zijn beroep en een overeenkomst aangaat met de 
    ondernemer.

Contactonderwijs   Vorm van onderwijs met directe interactie tussen instructeur en 
    cursist. 

Cursist   De persoon die een opleiding volgt onder de aangegeven naam op 
    het aanmeldingsformulier.

Dag    Kalenderdag

Dienst   Werkzaamheden als niet tastbaar element dat na het sluiten van 
    een overeenkomst wordt uitgevoerd.

Duurtransactie  Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van 
    producten, opleidingen, diensten en/of een andere binnen 
    de bedrijfsvoering van opdrachtnemer vallende activiteit of 
    dienstverlening, waarvan de leverings- en  of afnameverplichting in de tijd is 
    gespreid.

Herroepingsrecht  De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af 
    te zien van de overeenkomst op afstand.
 
Instructeur   De door Medicales bevoegde leraar/docent, die de 
    cursist/cursisten lesgeeft op de dag van afgesproken 
    praktijksessie. Ook kan een studiebegeleider, die dezelfde 
    bevoegdheden heeft, een instructeur genoemd worden.

Klacht   Een opmerking van consument, cursist en/of opdrachtgever 
    met de bedoeling een ongewenste situatie aan te duiden.

Klant    De persoon of het bedrijf dat aan Medicales een of meerdere 
    opdrachten heeft verstrekt.

Locatie   Plaats en tijd die met aanmelder, cursist, klant en/of 
    opdrachtgever is afgesproken ten behoeve van de levering van 
    producten, opleidingen, diensten en/of een andere binnen 
    de bedrijfsvoering van opdrachtnemer vallende activiteit of 
    dienstverlening.

Medicales    Medicales gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het 
    handelsregister van de Kamers van Koophandel te Den Haag 
    onder nummer 27377000. Tevens Opdrachtnemer.
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Ondernemer  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten, 
    opleidingen, diensten en/of een andere binnen de bedrijfsvoering 
    van opdrachtnemer vallende activiteit of dienstverlening aan 
    consumenten aanbiedt.

Opdracht   Door Medicales te verrichten werkzaamheden zoals in de 
    overeenkomst en/of overeenkomst op afstand is vastgelegd.

Opdrachtgever  Onder opdrachtgever wordt de rechtspersoon of natuurlijke persoon verstaan die 
    aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt tot de uitvoer van levering 
    van producten, opleidingen, diensten en/of een andere binnen de 
    bedrijfsvoering van opdrachtnemer vallende activiteit of 
    dienstverlening.

Opdrachtnemer  De rechtspersoon of natuurlijke persoon die zich jegens opdrachtgever heeft 
    verbonden tot uitvoer van een opdracht. 
    De wederpartij van opdrachtgever.
    Medicales.

Opleiding   Met een opleiding wordt een training, workshop, nascholing, bijscholing of cursus 
    bedoeld.

Overeenkomst  Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ten 
    behoeve van de levering van producten, opleidingen, 
    diensten en/of een andere binnen de bedrijfsvoering van 
    opdrachtnemer vallende activiteit of dienstverlening.

Overeenkomst op  Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend
afstand   gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor 
    communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie 
    of elektronische communicatie. 
    
Partijen   De opdrachtgever en opdrachtnemer.

Product   Alle door ondernemer aangeboden goederen.

Restant [van   Wat na betaling nog overblijft, wordt hier restant genoemd.
betaling]   

Vertegenwoordiger Een natuurlijke persoon die namens een rechtspersoon of andere natuurlijke 
   persoon optreedt. 
   In het geval van een opleiding wordt met een vertegenwoordiger ook wel cursist 
   bedoeld die door opdrachtgever is aangemeld.
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ARTIKEL 2. 
TOEPASSELIJKHEID

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, 
aanbiedingen, offertes, reserveringen, overeenkomsten, producten en 
aangeboden diensten die worden aangeboden door en afgenomen van Medicales -
nader te noemen opdrachtnemer- en zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel Haaglanden te Den Haag onder nummer 27377000.

Aanvaarding van een offerte, het verstrekken van een opdracht en/of het 
anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst, houdt in 
dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft 
aanvaard.

Afwijkende bedingen en algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts  
indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van 
opdrachtnemer zijn aanvaard.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze 
uitdrukkelijk schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van 
opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende 
overeenkomsten.

Wanneer een artikel, lid of een gedeelte daarvan nietig wordt verklaard, blijven de 
rest van de algemene voorwaarden in stand.

De bepaling als bedoeld in het artikel 2.5 zal door de opdrachtnemer worden 
vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling die wel 
verbindend is en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze 
algemene voorwaarden, afwijken van de niet-verbindende bepaling.

Wanneer voor eenzelfde opdracht met meer dan één (1) opdrachtgever wordt 
gewerkt, is ieder van de opdrachtgevers verantwoordelijk voor de in deze 
algemene voorwaarden genoemde verantwoordelijkheden en aanspraken. 
Wanneer opdrachtgever wordt geschreven in deze algemene voorwaarden, moet 
daar opdrachtgevers worden gelezen.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt 
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Medicales heeft te allen tijde het recht, zonder voorafgaande notificatie, deze 
algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Opdrachtgever is er zelf 
verantwoordelijk voor dat hij/zij de meest actuele versie van de algemene 
voorwaarden raadpleegt.
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ARTIKEL 3. 
OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht -van welke aard dan ook- door of 
namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten met zich meebrengen dan 
waar binnen de offerte op kon worden gerekend, komen voor rekening van 
opdrachtgever.

Alle prijsopgaven, offertes en kostenbegrotingen welke door opdrachtnemer 
worden gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en 
kunnen op ieder moment door opdrachtnemer worden herroepen.

Alle aanbiedingen en offertes zijn voor opdrachtnemer slechts bindend wanneer dit 
schriftelijk is bepaald.

Wanneer een prijsopgave, offerte en kostenbegroting niet binnen dertig (30) 
dagen -of op de aanbieding/offerte anders beschreven- schriftelijk is bevestigd, 
komt deze te vervallen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na aanvaarding van de 
prijsopgaven, offertes en kostenbegrotingen door opdrachtgever de geplaatste 
opdracht te herroepen.

Alle verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en bijven intellectectueel eigendom van 
opdrachtnemer.

Alle prijzen die staan vermeld op de prijsopgaven, offertes en kostenbegrotingen 
zijn huurprijzen en exclusief kosten voor installatie of montage, tenzij anders 
vermeld.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen die door opdrachtnemer worden genoemd 
exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, exclusief kosten van 
verpakking, in- en uitlading en vervoer, genoemd in euro’s en gebaseerd op de ten 
tijde van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, sociale en 
overheidslasten, assurantiepremies, en overige kosten.

Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren  een verhoging ondergaan 
gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de aanbieding en de 
leverdatum of productiedatum, zal de orderprijs c.q. prijs, door opdrachtnemer 
dienovereenkomstig worden verhoogd. Dit geeft de opdrachtgever niet het recht 
om de overeenkomst te ontbinden.

Indien werkzaamheden zijn overeengekomen is opdrachtnemer bevoegd om 
kosten verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere 
werkzaamheden dan voorzien, met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren 
gewerkt moest  worden of vertraging buiten de schuld van opdrachtnemer in de 
uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te 
brengen. Ook is opdrachtnemer bevoegd om de component arbeidsloon te 
indexeren en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

Indien de opdrachtgever diensten van opdrachtnemer wenst te betrekken, die niet 
in een overeenkomst zijn genoemd, kan hiervoor een nieuwe offerte worden 
uitgebracht.

Wanneer opdrachtnemer een samengestelde offerte verstrekt, bestaat er geen 
verplichting tot uitvoer van een gedeelte van de offerte tegen een 
corresponderend gedeelte van de totaalprijs van de offerte.
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ARTIKEL 4. 
TARIEVEN

 

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen die door opdrachtnemer worden genoemd 
exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, exclusief kosten van 
verpakking, in- en uitlading en vervoer, genoemd in euro’s en gebaseerd op de ten 
tijde van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, sociale en 
overheidslasten, assurantiepremies, en overige kosten.

Wanneer opdrachtnemer een samengestelde offerte verstrekt, bestaat er geen 
verplichting tot uitvoer van een gedeelte van de offerte tegen een 
corresponderend gedeelte van de totaalprijs van de offerte.

Alle prijzen die staan vermeld op de prijsopgaven, offertes en kostenbegrotingen 
zijn huurprijzen en exclusief kosten voor installatie of montage, tenzij anders 
vermeld.

Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren  een verhoging ondergaan 
gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de aanbieding en de 
leverdatum of productiedatum, zal de orderprijs c.q. prijs, door opdrachtnemer 
dienovereenkomstig worden verhoogd. Dit geeft de opdrachtgever niet het recht 
om de overeenkomst te ontbinden.

Indien werkzaamheden zijn overeengekomen is opdrachtnemer bevoegd om 
kosten verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere 
werkzaamheden dan voorzien, met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren 
gewerkt moest  worden of vertraging buiten de schuld van opdrachtnemer in de 
uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te 
brengen. Ook is opdrachtnemer bevoegd om de component arbeidsloon te 
indexeren en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.
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ARTIKEL 5. 
BETALING

 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling per bank 
middels storting of overboeking te geschieden op het bankrekeningnummer welke 
op de factuur vermeld staat binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn, doch 
uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. De door de ontvangende bank 
aangegeven boekdatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt. 

Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door 
hem/haar verschuldigde rente, gevolgd door de door opdrachtnemer gemaakte 
invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst 
openstaande vordering, ook als de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening 
betrekking heeft op een latere factuur.

Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een rente 
gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag, ook 
in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen, waarbij een gedeelte van een 
maand wordt gerekend als een volledige maand.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die worden gemaakt wegens 
tekortschieten in het nakomen van verplichtingen jegens opdrachtnemer, zijn voor 
rekening van opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever zowel debiteur als crediteur is van opdrachtnemer, is 
opdrachtgever gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

Wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, tot 
boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling aanvraagt, zijn/
haar bedrijf overdraagt of de doelstelling van het bedrijf wijzigt, heeft 
opdrachtnemer door het enkel plaatsvinden van een of meer van de genoemde 
omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder 
dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat de 
betalingsverplichting van het bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond 
van door opdrachtnemer verrichte diensten en/of werkzaamheden en/of 
leveringen, komt te vervallen.

Vertragingen in de uitvoering van de opdracht welke is veroorzaakt door een te 
late of geen betaling zijn voor risico van de opdrachtgever.

Wanneer kosten worden gemaakt door ingehuurde derden, omdat betaling van 
opdrachtgever aan opdrachtnemer uitblijft of is vertraagd, inbegrepen 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten -ongeacht aan wie deze zijn 
geadresseerd- komen deze voor rekening voor opdrachtgever.

Opdrachtgever voert nimmer betalingen uit aan de door opdrachtnemer 
ingehuurde partijen, tenzij schriftelijk overeengekomen.
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ARTIKEL 6. 
TOT STANDKOMING VAN OVEREENKOMST

 

Definitieve overeenkomst komt tot stand wanneer er een toezegging -op welke 
manier dan ook- plaatsheeft. Vanaf dit moment is de reservering en/of aankoop 
definitief en bindend. Aanvullend vindt de overeenkomst ondertekend te worden.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder 
opgaaf van redenen te  weigeren.

Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, 
alvorens (verder) te presteren, van de  wederpartij zekerheid te eisen dat zowel 
aan de betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
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ARTIKEL 7. 
VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN 
OPDRACHTGEVER

 

Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor benodigde vergunningen en/of 
ontheffingen voor de tenuitvoerlegging van overeenkomst. Het niet verkrijgen van 
verguningen en/of ontheffingen kan voor de opdrachtgever geen reden zijn om 
niet aan de betalingsverplichting te voldoen.

De opdrachtgever dient alle verplichtingen binnen wetten, verordeningen en 
vergunningen aan opdrachtnemer kenbaar te  maken en bij overtreding door 
opdrachtnemer hem/haar hierop te wijzen. Wanneer wordt gehandeld in strijd met 
verplichtingen  binnen wetten, verordeningen en/of vergunningen door 
opdrachtnemer en dit niet door opdrachtgever tijdig kenbaar is gemaakt, komen 
alle hieruit voortvloeiende kosten voor  rekening van opdrachtgever.

De opdrachtgever dient alle verplichtingen binnen wetten, verordeningen en 
vergunningen stipt na te leven. Eventuele bekeuringen en/of dwangsommen als 
gevolg van het handelen in strijd met wetten, verordeningen en/of vergunningen -
ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd- komen voor rekening van de 
opdrachtgever.

De opgave van maten, tijden, locaties en andere informatie samenhangend met 
de uitvoer van de opdracht is voor risico van de opdrachtgever.

Opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat hij/zij tegen iedere willekeurige 
schade -zowel directe, indirecte als gevolgschade-, welke is ontstaan als gevolg 
van zijn/haar handelen of nalaten, alsmede van bezoekers, gasten en door haar 
ingehuurde derden in voldoende mate is verzekerd.

Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever zorgdragen voor voldoende 
maatregelen om de veilige uitvoer van de opdracht, met inbegrip van materialen, 
medewerkers en bezoekers, te garanderen. Wanneer opdrachtgever niet of op 
onvoldoende wijze gezorgd heeft voor veiligheidsmaatregelen, is opdrachtnemer 
gerechtigd om de opdracht geen doorgang te laten vinden, zonder dat 
opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding en blijft de betalingsverplichting 
van de volledige overeengekomen prijs bestaan.

Opdrachtgever dient tijdens werkzaamheden iedere vijf (5) uur zorg  te dragen 
voor voldoende (ter beoordeling van de opdrachtnemer) catering in de vorm van 
eten en drinken -met een minimum van ontbijt, lunch en diner- voor alle 
werknemers die namens opdrachtnemer optreden, tenzij anders -schriftelijk-
overeengekomen. Wanneer opdrachtgever niet of niet voldoende heeft gezorgd 
voor eerdergenoemde faciliteiten, zullen de kosten die worden gemaakt om alsnog 
aan deze veplichting te voldoen, worden doorberekend aan opdrachtgever.

Opdrachtgever dient tijdens werkzaamheden -wanneer deze langer  duren dan 
veertien (14) uur, met inbegrip van eventuele uitloop  door onvoorziene 
omstandigheden- zorg te dragen voor voldoende (ter beoordeling van de 
opdrachtnemer) slaapfaciliteit in de vorm van een hotelkamer voor alle 
werknemers die namens opdrachtnemer optreden, tenzij anders -schriftelijk- 
overeengekomen. Wanneer opdrachtgever niet of niet voldoende heeft gezorgd 
voor eerdergenoemde faciliteiten, zullen de kosten die worden gemaakt om alsnog 
aan deze veplichting te voldoen, worden doorberekend aan opdrachtgever.

De opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het welzijn van de 
aan hem of haar beschikbaar gestelde -of verhuurde- materiaal. Ingeval van 
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beschadiging, vermissing of onzorgvuldig gebruik van het materiaal verplicht de 
opdrachtgever zich tot aankoop van het materiaal. Niet uitgesloten zijn schades 
voortvloeiend uit het handelen van derden.

Voor zover gewerkt wordt met materiaal welke door de opdrachtnemer wordt 
verhuurd of ter beschikking wordt gesteld, is de opdrachtgever verplicht om dit 
materiaal in dezelfde staat weer aan de opdrachtgever op te leveren.

De opdrachtgever dient bekend te zijn met de werking van de het gehuurde 
materiaal en dat de door de opdrachtgever bestelde materiaal beantwoordt aan 
het doel waarvoor het materiaal gehuurd wordt.

De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het materiaal in goede 
conditie aan hem wordt uitgeleverd en  kan achteraf geen aanspraak maken op 
gebreken welke voorafgaand niet zijn opgemerkt.

De opdrachtgever zal gehuurde materialen niet aan derden verhuren, in bruikleen 
afstaan of anderszins ter beschikking stellen.

Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtnemer de huurprijs contant voor of 
bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De opdrachtnemer is gerechtigd 
een waarborgsom van de opdrachtgever te eisen en behoudt zich het recht voor 
om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de 
kosten van reparatie en/of reinigen van het gehuurde materiaal.

De opdrachtgever zal in geval van diefstal, verlies en/of beschadiging van het 
materiaal, hiervan terstond melding maken aan de opdrachtnemer met een 
uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de opdrachtgever in geval van 
diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de 
plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, c.q. de vernielingsschade is 
aangericht, en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan de 
opdrachtnemer verstrekken. Daarnaast zal de volledige schade door de 
opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden  vergoed door de betaling van de 
door opdrachtnemer opgestelde factuur na schade -waarop de nieuwprijs of 
reparatiekosten vermeld staan- te voldoen.

Het risico op diefstal, verlies en/of beschadiging van het materiaal gaat over op 
opdrachtgever bij aflevering aan opdrachtgever. Indien gebruik wordt gemaakt van 
een vervoerder, gaat het risico op diefstal, verlies en/of beschadiging van het 
materiaal over op opdrachtgever op het moment van afgifte van het materiaal aan 
de vervoerder.

Opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat hij/zij tegen iedere willekeurige 
schade -zowel directe, indirecte als gevolgschade-, welke is ontstaan als gevolg 
van zijn/haar handelen of nalaten, alsmede van bezoekers, gasten en door haar 
ingehuurde derden in voldoende mate is verzekerd.

Opdrachtgever mag het materiaal alleen gebruiken waarvoor het materiaal 
bedoeld is en te allen tijde conform de  gebruiksvoorschriften.

Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering 
van de opdracht en/of overeenkomst en al datgene aan opdrachtnemer 
beschikbaar te stellen dat daartoe benodigd is, waaronder het verstrekken 
van informatie en verlenen van inzage in alle documenten en gegevens, die voor 
een goede uitvoering van de opdracht of overeenkomst benodigd zijn.
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ARTIKEL 8. 
UITVOER VAN OVEREENKOMST EN LEVERING

 

Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever 
wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, zullen de kosten 
hiervan aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Opdrachtnemer zal iedere overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is hierbij 
gerechtigd derden in te schakelen.

Reclames naar aanleiding van een uitvoering van een overeenkomst dienen zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf (5) werkdagen na uitvoer van de dienst, per 
aangetekende prief aan  opdrachtnemer te worden meegedeeld.

Wanneer tijdens de uitvoer van een overeenkomst wijzigingen  van de 
oorspronkelijke overeenkomst noodzakelijk zijn, is opdrachtnemer gerechtigd deze 
wijzigingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming is vereist van 
opdrachtgever. Voor zover deze aanpassingen meerwerk oplevert, zal dit 
geschieden voor de rekening van de opdrachtgever.

Geringe afwijkingen in de uitvoering van de overeenkomst, ook in esthetische zin, 
leveren geen grond op tot reclame.

Opdrachtnemer is gerechtigd om bij overlast of wangedrag van medewerkers, 
bezoekers en/of gasten van de opdrachtgever betrokken personen te verwijderen 
zonder dat opdrachtgever en/of de verwijderde perso(o)n(en) recht heeft/hebben 
op een schadevergoeding.

Bij dreigende overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn of het niet 
tijdig kunnen verrichten van de werkzaamheden, zal opdrachtnemer tijdig 
opdrachtgever informeren. De opdrachtnemer vermeldt daarbij de aard van 
de dreigende levertijdoverschrijding, de door haar getroffen maatregelen en de 
vermoedelijke duur van de vertraging.

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat op ondrachtgever over nadat het 
verschuldigde bedrag is betaald, wanneer uitdrukkelijk is vermeld dat het om een 
aankoop gaat. Wanneer dit niet het geval is, is sprake van een huurovereenkomst.
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ARTIKEL 9. 
ONTBINDING, ANNULERING, VERZETTING OF BEËINDIGING 
VAN DE OVEREENKOMST

 

Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk, 
indien zulks schriftelijk geschiedt voor het begin van uitvoering van het verlenen 
van diensten en/of de levering van zaken anders dan in artikel 9 lid 2. Met 
inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde 
alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door opdrachtnemer aan de 
opdrachtgever in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats eerder dan 
twintig (20) werkdagen voor het begin van uitvoering van de diensten of levering 
van de zaken dan is de wederpartij naast de in de tweede zin van dit artikel 
bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt 
vastgesteld op vijftig procent (50%) van de overeengekomen prijs. Vindt 
annulering plaats later dan twintig (20) werkdagen voor het begin van de 
uitvoering van de diensten of de levering van de zaken, dan is de opdrachtgever 
de volledig overeengekomen prijs als schadevergoeding verschuldigd.

Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een 
vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende 
annuleringsregeling: 
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel 
van een aangetekend schrijven; 
b. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs is de 
consument 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum 
van € 50,-; 
c. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het 
contactonderwijs is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd 
met een minimum van € 50,-; 
d. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is 
de 
consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum 
van € 50,-; 
e. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is  
de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. 
Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na 
afloop 
van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

De financiële verplichtingen van opdrachtnemer jegens derden, verband houdende 
met de geannuleerde overeenkomst, welke door opdrachtnemer moeten worden 
nagekomen, zullen -naast de schadevergoeding genoemd in artikel 9 lid 1 en 
artikel 9 lid 2- volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Annulering dient aangetekend, schriftelijk, gedateerd en voorzien van 
handtekening van opdrachtgever te geschieden.

Aan een annulering anders dan in artikel 9 lid 4 genoemd kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoer van een overeenkomst op te schorten 
zodra opdrachtnemer reden heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet, niet 
volledig en/of niet tijdig aan zijn/haar verplichting(en) uit een andere 
overeenkomst kan voldoen.
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ARTIKEL 10. 
HERROEPINGSRECHT NA AANKOOP VAN PRODUCTEN

Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de 
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) 
dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door 
de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan de 
opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever of zijn/haar vertegenwoordiger 
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product 
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 
beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn/haar 
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde 
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en 
verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de 
opdrachtnemer verstrekte instructies.

Wanneer de opdrachtgever gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen 
de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.

Wanneer de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit 
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de 
terugzending of herroeping, terugstorten op de rekening die bij betaling van het 
product door opdrachtgever of zijn/haar vertegenwoordiger is gebruikt.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:
a.die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties 
van de opdrachtgever of zijn/haar vertegenwoordiger;
b.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.die snel kunnen bederven of verouderen;
e.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 
de opdrachtnemer geen invloed heeft;
f.voor losse kranten en tijdschriften;
g.voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de opdrachtgever 
of zijn/haar vertegenwoordiger de verzegeling heeft verbroken;
h.voor brandblussers waarvan de verzegeling door de opdrachtgever of zijn/haar 
vertegenwoordiger is verbroken.
i.voor medische hulpmiddelen waarvan de verzegeling door de opdrachtgever of 
zijn/haar vertegenwoordiger is verbroken.
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ARTIKEL 11. 
INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Gebruik van de naam en het logo van Medicales is zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van Medicales niet toegestaan.

De intellectuele eigendomsrechten van alle door of namens opdrachtnemer 
materiaal komen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, aan de opdrachtnemer toe.

Het is de opdrachtgever of zijn/haar vertegenwoordiger(s) niet toegestaan om 
tijdens de opleiding verstrekte informatie en materiaal geheel of in gedeelten te 
verveelvoudigen, op welke manier dan ook.

Het is de opdrachtgever of zijn/haar vertegenwoordiger(s) niet toegestaan om 
tijdens de opleiding beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 
Medicales beeld- en/of geluidsopnamen te maken van haar medewerkers.
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ARTIKEL 12. 
GARANTIE

 

Opdrachtnemer geeft één (1) jaar garantie op de door haar geleverde artikelen.

De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij –en/of 
verzendkosten voor rekening van opdrachtnemer. Bij een ongegronde klacht 
komen de gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie: 
• bij beschadiging door opzet of door nalatigheid; 
• bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud; 
• bij normale slijtage; 
• bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de 
gebruiksaanwijzing.

Opdrachtnemer geeft drie (3) maanden garantie op door haar verrichte 
herstelwerkzaamheden aan producten.
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ARTIKEL 13. 
OVERMACHT

 

Een tekortkoming wegens overmacht kan niet aan opdrachtnemer worden 
toegerekend, wanneer zij niet is te wijten aan zijn/haar schuld.

Wanneer opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst (mede)
afhankelijk is van derden -al dan wel of niet door opdrachtnemer ingeschakeld- 
zullen de tekortkomingen die het gevolg zijn van handelen of nalaten van deze 
derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.

Wanneer uitvoering van een overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is, 
dient opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding te voldoen voor het reeds 
gepresteerde.

Opdrachtnemer is in geval van overmacht gerechtigd om overeenkomst tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat 
opdrachtnemer schadeplichtig wordt, op te zeggen.

Wanneer wordt overeengekomen dat verplaatsing van locatie of tijd door 
overmacht aan de zijde van opdrachtnemer genoodzaakt is, wordt meerwerk 
welke voortvloeit uit deze overeenkomst volgens artikel 4 lid 5 in rekening 
gebracht bij opdrachtgever.
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ARTIKEL 14. 
AANSPRAKELIJKHEID

 

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever en/of zijn/
haar bezoekers/gasten en/of medewerkers lijdt door tekortkomingen van 
opdrachtnemer en/of diens (niet) ondergeschikte hulppersonen bij enige tussen 
partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet 
aan de zijde van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit handelen 
van derden.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan materialen vanaf het moment 
waarop de opdrachtnemer materialen heeft afgeleverd/opgesteld op de 
overeengekomen opstelplaats.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door zijn/haar 
bezoekers/gasten en/of medewerkers. Opdrachtnemer is hier nimmer 
aansprakelijk voor, door wie of wat deze schade dan ook (mede)veroorzaakt is.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan bezoekers, gasten, medewerkers 
en/of derden en/of hun eigendommen. Opdrachtnemer is hier nimmer 
aansprakelijk voor, door wie of wat deze schade dan ook (mede)veroorzaakt is.

In elk geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal 
het overeengekomen of te verwachten bedrag voor uitvoer van de opdracht.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het 
maximaal vezekerde bedrag verminderd met het eigen risico van de verzekering. 

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren 
voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Een reden, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, 
dient uiterlijk binnen één (1) maand nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs 
ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk bij opdrachtnemer te zijn ingediend. Na deze 
periode vervalt het eventuele recht op schadevergoeding. 

Indien -om welke reden dan ook- de verzekering geen aanspraak geeft op enig 
bedrag, dan is de aanspraak van Medicales beperkt tot een maximum van EUR 
500.
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ARTIKEL 15. 
HUISREGELS

 

Opdrachtgever en zijn/haar vertegenwoordigers zijn verplicht zich te houden aan 
de door opdrachtnemer opgestelde huisregels bij verblijf in hun gebouwen, 
tijdelijke onderkomens op hun terreinen en op terreinen die tijdelijk aan hen ter 
beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever dient tevens zorg te dragen voor 
conformering van hun werknemers en bezoekers/gasten aan deze huisregels.

Opdrachtgever en zijn/haar vertegenwoordigers gaan akkoord met de in Artikel 
15.3 genoemde huisregels en dienen zich hieraan te allen tijde te conformeren. Bij 
de ingangen van terreinen van Medicales en van terreinen die tijdelijk aan hen ter 
beschikking zijn gesteld, kunnen aanvullende huisregels hangen, waaraan 
opdrachtgever en zijn/haar vertegenwoordigers zich tevens dienen te houden.

Huisregels:
- U bent verplicht aanwijzingen van de organisatie en andere daartoe 

bevoegde personen op te volgen;
- U kunt bij de ingang of op het terrein op identiteit gecontroleerd en/of 

gefouilleerd worden. Ook uw tas en/of koffer kan op inhoud worden 
doorzocht. U bent verplicht hier medewerking aan te verlenen;

- Medicales is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen 
tijdens uw bezoek;

- Medicales is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade tijdens uw bezoek, 
noch voor gevolgschade die voortvloeit uit uw bezoek;

- U geeft toestemming voor het vervaardigen van beeld- en/of 
geluidsopnamen, die kunnen worden gebruikt voor veiligheids- en/of 
promotiedoeleinden;

- Het bezit, gebruik en/of verhandelen van drugs en alcohol is te allen tijde 
ten strengste verboden;

- Het bezit, gebruik en verhandelen van wapens en/of gevaarlijke voorwerpen 
is te allen tijde ten strengste verboden;

- Het is toegestaan om op de aangewezen rookruimten rookwaren te 
nuttigen, hierbuiten is dit niet toegestaan;

- Afval dient u te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken;
- U dient zich op zulke wijze te gedragen dat andere personen hier geen 

hinder van ondervinden of aanstoot aan uw gedrag kunnen nemen;
- Het is niet toegestaan om promotionele activiteiten te verrichten anders 

dan voor Medicales;
- Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan;
- Discriminatie, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan;
- Agressie, waaronder begrepen bedreiging en/of mishandeling, is ten 

strengste verboden;
- Dieren zijn om hygiëneredenen niet toegestaan.

Wanneer een strafbaar feit wordt geconstateerd, wordt hiervan aangifte bij de 
politie gedaan.

Overtreding van de huisregels is op straffe van verwijdering van het terrein. De 
(gevolg)schade die uit de overtreding is ontstaan, zal op de overtreder worden 
verhaald.
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ARTIKEL 16. 
SLOTBEPALINGEN

 

Bij strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van Medicales, 
prevaleren de schriftelijke.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige 
vertaling ervan.

Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing.

Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan 
een bevoegde rechter. 

Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande gepubliceerde 
algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn digitaal terug te vinden op www.medicales.nl. 
Op verzoek van opdrachtgever wordt gratis een geprint exemplaar van deze 
algemene voorwaarden verstrekt. 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de directie van Medicales op 1 mei 2014, zijn te 
vinden op www.medicales.nl en in het depot van de Kamers van Koophandel onder nummer 27377000.
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