
 

 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediate Medical 

BVS series  

Bladder Volume Scanners 

 

  



 

                                 P ag e  1  o f  1 3  

 

 

Algemene Voorwaarden Mediate Medical. 
 

DEFINITIES 

In deze Voorwaarden worden de navolgende begrippen gebruikt,  geschreven met  
hoofdletters .  B ij  begr ippen die zi jn opgenomen in enkelvoud wordt het meervoud 
daarvan eveneens hieronder begrepen en vice versa.  Onder deze begrippen wordt  
verstaan:  

ACCEPTATIE 

Het bevestigen door Klant dat  de geleverde Producten en Diensten beantwoorden aan 
hetgeen is  overeengekomen, door verloop van t i jd of  het  tekenen van een 
acceptat iedocument  

APPARATUUR 

De door Mediate  op basis  van de Overeenkomst aan Klant  te  leveren (medische)  
apparaten 

BIJLAGEN 

De documenten welke  als  aanhangsel  bij  de  Overeenkomst zi jn opgenomen en welke 
onlosmakeli jk  onderdeel uitmaken van die Overeenkomst 

BLANCO 

De door Mediate op basis  van de Overeenkomst aan Klant te verlenen diensten,  te  
verrichten werkzaamheden en in het  kader daarvan te verrichten prestat ies  

DOCUMENTATIE 

De bij  de  Producten behorende gebruiksdocumentatie,  waaronder bijvoorbeeld de 
gebruiksvoorschriften,  handleidingen,  onderhoudsdocumentatie,  technische 
documentat ie ,  welke Mediate aan Klant  levert  en conform welke  Klant de Producten 
dient te gebruiken en onderhouden 
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INSTALLATIE 

Het installeren en gebruiksk laar opleveren van de ge leverde Producten door Mediate 
op de door Klant aangewezen locat ie  

KLANT 

De afnemer die met Mediate de Overeenkomst is  aangegaan 

LEVERING 

Het door Mediate op de door Klant aangewezen locat ie af leveren van de Producten of 
Diensten 

OFFERTE 

De door Mediate uitgebrachte aanbieding voor de levering van de Producten en 
Diensten 

ONDERHOUD 

De door Mediate op basis  van de Overeenkomst aan Klant te ver lenen Diensten met 
betrekking tot het  in stand houden en correct bli jven funct ioneren van de Apparatuur  

ONDERHOUDSOVEREENKOMST | SLA 

De overeenkomst tussen Mediate en Klant welke de specif ieke afspraken bevat  voor 
de lever ing van Onderhoud en die,  indien toepassel i jk ,  als  B i j lage  bij  de  Overeenkomst 
is opgenomen 

OVEREENKOMST 

De overeenkomst tussen Mediate en Klant waarvan deze Voorwaarden deel  uitmaken 

PARTIJEN 

De parti jen bi j  de Overeenkomst, te weten K lant en Mediate 
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MEDIATE 

De besloten vennootschap Mediate Holding B.V.,  handelende onder de naam Mediate  
Medical ,  gevestigd en kantoorhoudende te 7609 RD Almelo aan het  adres Twentepoort  
West  10,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel  onder  
nummer 69977380,  die met Klant  de Overeenkomst is  aangegaan 

PRODUCTEN 

De door Mediate op basis van de Overeenkomst aan Klant  te leveren Apparatuur en 
Programmatuur 

PROGRAMMATUUR 

De door Mediate op basis van de Overeenkomst aan Klant te leveren gebruiksrechten 
op software (systeemprogrammatuur)  

BLANCO 

De pri jzen van de door Mediate in  het  kader van de Overeenkomst te leveren Producten 
en Diensten als  opgenomen in de Offerte 

VOORWAARDEN 

Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zi jn op de 
Overeenkomst 

WERKDAGEN 

Maandag tot  en met vr i jdag,  met uitzonder ing van erkende feestdagen 

 

ARTIKEL 1 – ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST  

1.1 Mediate levert aan Klant de Producten en Diensten, zoals  gespecif iceerd in de 
Offerte en verder gedefinieerd in de Overeenkomst en de Bij lagen. 

1.2 Mediate is  gerecht igd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te 
schakelen, onder behoud van de verpl icht ingen van Mediate  om de Overeenkomst 
geheel  en correct  na te komen. 
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1 .3 Mediate levert uits luitend de Producten en Diensten conform de eisen en 
specif icat ies zoals expl ic iet vastgelegd in de  Overeenkomst en conform de wetteli jke  
vereisten. Klant heeft geen recht op extra funct ionalite iten,  opties of rechten dan zoals  
hiervoor omschreven. Mediate  zal geen verdere verplichtingen hebben en/of  kosten 
dragen,  anders dan in de Overeenkomst bepaald.  

1.4 Klant  is  voor eigen rekening en r is ico  verantwoordel i jk  voor (het beschikbaar 
hebben van) de benodigde randapparatuur en - infrastructuur (zoals bijvoorbeeld 
computers,  stroom en netwerkfacil i teiten) en eventueel  benodigde koppel ingen 
daaraan,  tenzij  in de Overeenkomst of Bi j lagen explic iet anders is  bepaald.  

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING EN DUUR  

2.1 Een Offerte van Mediate is  geldig gedurende de daarin vermelde periode of,  bi j  
gebreke daarvan,  30 kalenderdagen na dagtekening van de Offerte.  Mediate is  
gerecht igd de Offerte te wijzigen of in te trekken zolang deze niet onvoorwaardeli jk  is  
geaccepteerd. Opdrachten of  orders van K lant  zi jn  pas bindend nadat  deze door 
Mediate schri fteli jk zi jn bevest igd.   

2.2 De Overeenkomst bindt een Part i j  vanaf  het moment van ondertekening daarvan.  
De Overeenkomst komt tot  stand na ondertekening daarvan door beide Part i jen.  

2.3 De Overeenkomst eindigt  op het moment dat  beide Parti jen al  hun verplichtingen 
uit  de Overeenkomst tegenover de andere Part i j  hebben vervuld.  Dit  laat  onverlet dat  
bepal ingen door kunnen werken na het  eindigen van de Overeenkomst.  Dit  ge ldt enkel  
voor die bepalingen waarvan dat  explic iet  is  bepaald in de Overeenkomst.  

ARTIKEL 3 – LEVERING  

3.1 Levering van de Producten en Diensten door Mediate zal  p laatsv inden op de door 
Klant aangewezen locat ie(s)  in Europa. De Levering geschiedt Incoterm 2010 EXW. 
Levering omvat mede – indien van toepassing – de Documentat ie.  

3.2 Al le opgaven van ( leverings-)termijnen,  ( leverings-)data en ( leverings-)t i jden zi jn  
indicat ief en worden door Mediate naar beste weten verstrekt .  Hoewel Mediate deze 
zoveel mogeli jk  in acht zal  nemen, zi jn deze niet  te beschouwen als fatale termijnen. 

3.3 Het  r is ico op de ge leverde Producten gaat vanaf het  moment van Levering over op 
Klant.  Het  moment van Levering is  het moment dat  Mediate de Producten over de 
drempel van de aangewezen locat ie brengt . Mediate is  vanaf  dat  moment op gener lei  
wi jze meer verantwoordeli jk voor (de kosten voortvloeiend uit)  beschadig ing, diefsta l  
of verl ies van de Producten en de verzeker ing daarvan.  Deze r is ico-overgang laat  het  
recht  van K lant  om de Producten te keuren na Levering onverlet .   

3.4 Klant zal  de geleverde Producten en eventuele  Diensten binnen v ij f  (5)  werkdagen 
na Levering of  – indien dat later is  -  Instal lat ie keuren en testen en eventuele gebreken 
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binnen deze periode schri ftel i jk melden aan Mediate.  Van gebreken is  sprake als de  
levering onvolledig is  en/of de betreffende Producten en/of Diensten als  gevolg van 
een aan Mediate toerekenbare omstandigheid niet  voldoen aan hetgeen is  vastgelegd 
in de Overeenkomst.   

3.5 genoemde termijn eventuele gebreken of klachten ten aanzien van de Levering of  
Instal lat ie heeft  gemeld bi j  Mediate dan wel  vanaf  het  moment dat  Klant  een 
acceptat iedocument heeft getekend of ,  a ls  dat  eerder is,  de Producten of Diensten in 
gebruik heeft genomen, geldt dat Acceptatie van de Producten en Diensten heeft  
plaatsgevonden en komen eventuele  gebreken niet  langer voor rekening van Mediate.  
Vanaf het  moment van Acceptatie of,  a ls  dat eerder is ,  ingebruikname van de 
Producten of Diensten is  Mediate gevri jwaard van aansprakel i jkheid voortvloeiend uit  
(schade als  gevolg van) het kl inisch gebruik  van de Producten of Diensten alsmede 
gebreken die K lant bij  Acceptatie kende of redel i jkerwijs  had moeten kennen, 
onverminderd het bepaalde inzake garantie in art ikel 5.  

3.6 Klant is  voor Acceptatie niet  gerechtigd de Producten of Diensten te gebruiken –  
anders dan om deze te keuren en testen. Klant is  uits luitend gerechtigd om Acceptatie  
van de Producten of Diensten te onthouden op basis  van gegronde,  aangetoonde en 
schri ftel i jk aan Mediate medegedeelde gebreken. Mediate is verpl icht deze gebreken 
zo spoedig mogel i jk te herstellen.  Onbeduidende gebreken,  defecten of afwijk ingen 
die de goede werking en het normale gebruik  van de Producten of Diensten niet  
belemmeren kunnen geen grond zi jn voor  het  onthouden van Acceptat ie van de 
Producten of Diensten.  

3.7 Indien en voor zover dat  in de Offerte is  opgenomen en tegen de daarin bepaalde 
Tarieven, za l Mediate na Levering en Instal latie in onderl ing overleg zorgen voor het  
geven van instruct ie en opleiding voor het bedienen van de Producten aan door Klant  
aan te  wijzen personen overeenkomstig de voorwaarden als  opgenomen in de Offerte.  
Indien hieromtrent niets in de Offerte is  opgenomen,  za l Mediate deze instruct ie en 
opleiding leveren tegen de op dat  moment te bepalen pri jzen en voorwaarden.  

3.8 Indien sprake is  van inrui l  van oude producten gelden daarvoor de voorwaarden 
als  genoemd in de Offerte.  Mediate heeft  het recht  de inrui l  te weigeren of al le  
bijkomende kosten door te berekenen indien door Klant niet  aan deze voorwaarden is  
voldaan. Dit  heeft  geen invloed op de overige onderdelen van de Overeenkomst en 
geeft Klant geen recht  de Overeenkomst of onderdelen daarvan te beëindigen.  

ARTIKEL 4 – EIGENDOM EN OVERDRACHT  

4.1 Indien de levering van Apparatuur onderdeel ui tmaakt van de te leveren Producten,  
verkoopt Mediate deze aan Klant.  Het  eigendom op deze Apparatuur gaat  over op Klant  
nadat de hiervoor overeengekomen Tarieven vol ledig en onbezwaard aan Mediate  z i jn 
voldaan (e igendomsvoorbehoud).   
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4 .2 Om het eigendomsvoorbehoud te kunnen uitoefenen,  dient  Klant aan Mediate al le  
hulp te ver lenen bi j  (het  nemen van maatregelen) die nodig z i jn  om de 
eigendomsrechten van Mediate te beschermen. Zolang het eigendom niet is  
overgegaan op Klant,  mag deze de Producten niet  verwerken,  buiten zi jn feitel i jke  
macht brengen,  vervreemden of verpanden of aan een derde enig  ander recht  daarop 
verlenen zonder voorafgaande schriftel i jke toestemming van Mediate.  

4.3 Ten aanzien van de meegeleverde Programmatuur die op de Apparatuur is  
geïnstal leerd (systeemprogrammatuur) verstrekt  Mediate aan Klant  een niet-exclusief ,  
niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de levensduur van de betreffende Apparatuur.  
De ( intel lectuele) e igendomsrechten op de (systeem) Programmatuur bl i jven te al len 
t i jde bij  Mediate of haar l icentiegever(s)  berusten.  

4.4 Het is  Klant  en Instell ing niet  toegestaan de meegeleverde programmatuur voor  
andere doeleinden dan voor het gebruik van de betreffende apparatuur in te zetten. 
Klant accepteert  de toepassel i jkheid van eventuele (eind)gebruikersvoorwaarden en 
zal  hiertoe eventueel benodigde nadere handel ingen verr ichten 

4.5 De Documentatie alsmede alle andere  (technische) informatie betreffende de 
Producten,  de Diensten en het  onderhoud daarvan is  eigendom van Mediate.  Alle  
intel lectuele eigendomsrechten hierop komt Mediate toe en deze zaken mogen niet  
worden gekopieerd, gereproduceerd,  doorgezonden of bekend gemaakt worden aan 
derden zonder voorafgaande schriftel i jke toestemming van Mediate.  

ARTIKEL 5 – ONDERHOUD EN GARANTIE  

5.1 Indien Onderhoud onderdeel uitmaakt  van de Offerte,  za l Mediate dit  u itvoeren 
conform het  daarin bepaalde of,  indien deze als onderdeel van de Overeenkomst wordt 
gesloten,  de Onderhoudsovereenkomst.  

5.2 Indien geen Onderhoudsovereenkomst tussen Parti jen is ges loten,  za l Mediate 
Onderhoud leveren tegen de op dat moment te bepalen prij zen en voorwaarden 
alsmede de voorwaarden van de Overeenkomst.  

5.3 Tenzi j  in de Offerte een andere termijn is  opgenomen, geeft Mediate gedurende 
een periode van twee (2) jaar garantie op de goede kwal iteit  en werking van de 
geleverde Producten,  te rekenen vanaf de datum van Acceptat ie.  

5.4 Mediate  verstrekt  uits luitend de garant ie zoals uiteengezet  in de Overeenkomst en 
behoudens dat  z i jn  al le  overige aanspraken op garant ie hierbi j  uitgesloten. Ten aanzien 
van de garant ie geldt  verder dat:  -  deze  enkel  geldt voor gebreken die ontstaan z i jn bi j  
juist ,  correct  en oordeelkundig gebruik van de Producten in overeenstemming met de 
Documentat ie het beoogd gebruik en/of  andere schriftel i jke  aanwijzingen van 
Mediate;  -  deze niet  geldt  voor gebreken die bij  Acceptat ie of,  indien dat eerder is ,  
ingebruikname door Klant  kenbaar waren bi j  of redeli jkerwijs hadden moeten worden 
opgemerkt door Klant . -  deze niet geldt voor gebreken die het gevolg z i jn  van:  a .  
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onjuist(e),  ongepast(e) of ongeoorloofd(e)  onderhoud,  wijzigingen of i jk ing  door of  
namens Klant;  b.  door Klant of derden geleverde programmatuur,  koppel ingen of  
benodigdheden;  c .  misbruik,  nalat igheid, ongeval,  verl ies en/of  andere beschadigingen 
welke niet het gevolg  zi jn van aan Mediate toerekenbare handel ingen;  d.  fout ieve 
voorbereiding van de plaats van Instal lat ie; e.  schade aan de Producten of de daarin 
opgeslagen of daarmee verwerkte gegevens veroorzaakt  door een externe bron,  zoals  
een computerkraak; f .  v irussen of gel i jkwaardige storingen aan de Programmatuur  als  
gevolg van aansluit ing van de Producten op een netwerk;  g.  het  gebruik  van andere  
dan door Mediate goedgekeurde onderdelen of verbruiksmaterialen van de Producten;  
h.  het gebruik van de Producten in combinat ie met andere  dan door Mediate 
goedgekeurde en/of  anderszins incompatibele (rand-)apparatuur of  (rand-
)programmatuur;  i .  het  niet nakomen door Klant  van gemaakte afspraken in verband 
met het  onderhouden van de Producten.  -  deze niet  ge ldt  voor vervangingsonderdelen 
en andere onderdelen waarvan in de Offerte of  de Documentatie i s bepaald dat  
afwijkende garant ievoorwaarden gelden;  -  door Mediate  aangeboden 
vervangingsonderdelen niet  alt i jd nieuw of  exact  overeenstemmend met de originele 
onderdelen hoeven te zi jn,  maar wel alt i jd qua prestat ie met nieuwe onderdelen 
gel i jkwaardig dienen te zi jn;  -  deze beperkt is tot het  – naar het oordeel en de keuze 
van Mediate -  herstel len of vervangen van het  Product  of een gedeelte daarvan, en 
niet tot het  herstel len of vervangen van (een gedeelte van) andere (a l dan niet  
gekoppelde) apparatuur of faci l i teiten.  

5.5 Klant  is  verpl icht gebreken aan de Producten die val len onder de garantie direct  na  
ontdekking daarvan ter kennisgeving te  brengen aan Mediate en daarbij  a l le  
informatie,  (technische) gegevens en (technische) documentatie die benodigd zi jn om 
haar garant ieverpl icht ingen te voeren ter beschikk ing te stel len.   

5.6 Indien sprake is  van een gebrek dat valt  onder de garantie,  zal  Mediate dit  binnen 
een redel i jke t i jdsduur ( laten) verhelpen. Teneinde de gebreken te kunnen oplossen 
en/of te controleren of Klant  de Producten in overeenstemming met de Overeenkomst 
gebruikt ,  zal K lant  het  door Mediate aangewezen onderhoudspersoneel  te allen t i jde  
toegang verschaffen tot de plaats(en) waar de Producten z ich bevinden.  

5.7 Mediate garandeert dat  z i j ,  gedurende de technische levensduur van de Producten 
en met een maximum van zeven (7) jaar  na Levering, op verzoek van Klant origine le  
onderdelen of  ge li jkwaardige alternat ieven zal  naleveren tegen de op dat  moment te 
bepalen pri j zen en Voorwaarden a lsmede de voorwaarden van de Overeenkomst.  
Indien in de Offerte voor bepaalde Producten een andere termijn is  opgenomen, dan 
geldt  die andere termijn.  In  geval  van dreigende stagnat ie van deze mogeli jkheid tot  
nalevering,  zal  Mediate Klant  hiervan in kennis stel len om deze de mogel i jkheid te  
bieden maatregelen te treffen.  

5.8 Het uitvoeren van Onderhoud of het herstel len van gebreken kan geen grond 
vormen voor vermindering van tar ieven,  schadevergoeding en/of  ontbinding,  anders  
dan omschreven in de Overeenkomst.   
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5 .9 De in deze Voorwaarden en overigens in de Overeenkomst beschreven 
verpl icht ingen van Mediate ten aanzien van garant ie zi jn de enige verplichtingen van 
Mediate en vormen het enige en exclusieve verhaal  van Klant bi j  schending van een 
garantie op de Producten,  met uitzondering van dwingendrechtel i jke bepal ingen – deze 
zi jn alt i jd van toepassing.  

ARTIKEL 6 – TARIEVEN, FACTURATIE EN BETALING  

6.1 Mediate zal  de Producten en Diensten leveren tegen de overeengekomen Tarieven,  
welke zi jn gespecif iceerd in de Offerte .  Al le  Tarieven als  genoemd in de Offerte zi jn 
exclus ief  btw.  

6.2 Tenzi j  in de Offerte anders  is  bepaald,  dient  betal ing van een factuur  door K lant  
uiter l i jk veert ien (14) kalenderdagen na factuurdatum te geschieden. Klant  kan geen 
beroep doen op kort ing en/of verrekening met betrekking tot de 
betal ingsverpl icht ingen uit  hoofde van de Overeenkomst jegens Mediate.  

6.3 In geval van niet  t i jd ige betal ing,  heeft  Mediate vanaf de vervaldatum recht op 
wetteli jke rente.  Onverminderd a l haar  overige rechten, kan Mediate bi j  n iet t i jd ige  
betal ing de levering van Producten en/of Diensten staken,  het  niet  betaalde bedrag 
verrekenen met enige  bedrag dat Mediate aan Klant  verschuldigd is  in bewaring te  
houden en/of te verkopen. Daarnaast  heeft  Mediate recht op vergoeding van al le  door 
haar geleden schade,  inclusief advocaatkosten.  

6.4 Mediate  is  gerecht igd om voldoende zekerheid voor de nakoming van de 
betal ingsverpl icht ingen door K lant  te verlangen.  Klant zal  daartoe op eerste  verzoek 
van Mediate  en onvoorwaardeli jke en onherroepeli jke bankgarant ie ten behoeve van 
Mediate afgeven ter  hoogte van een door Mediate aan te geven bedrag dan wel een 
onvoorwaardel i jke en onherroepel i jke borg of garantste ll ing van een derde voor de 
nakoming van al le  verpl icht ingen uit  hoofde van de Overeenkomst conform een door  
Mediate te overleggen format te overleggen. Indien Klant deze bankgarantie niet  kan 
of wil  overleggen,  i s Mediate gerechtigd de Overeenkomst met onmiddell i jke ingang te 
beëindigen,  zonder enige verpl icht ing tot  schadevergoeding.  

6.5 Alle heff ingen,  belast ingen,  acci jnzen,  in- en uitvoerrechten en overige kosten,  hoe 
ook genaamd, die  nu of in de toekomst zul len worden geheven op de door Klant te  
betalen bedragen of op de Overeenkomst, op (het gebruik van)  de Producten en/of  
Diensten komen voor  rekening van Klant,  ongeacht  op wiens naam deze worden 
gesteld.  

ARTIKEL 7 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST  

7.1 Elk  der  Part i jen is  gerecht igd de Overeenkomst met onmiddel l i jke ingang middels 
een aangetekend schrijven te beëindigen in het geval  dat:  (a)  de andere Part i j  
toerekenbaar tekortschiet  in de nakoming van de Overeenkomst en deze tekortkoming 
na schriftel i jke ingebrekestel l ing en een redel i jke herstel termijn niet  heeft  
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weggenomen; (b) de andere  Parti j  a ls  gevolg  van een niet-toerekenbare tekortkoming 
(overmacht) gedurende meer dan dert ig (30)  dagen niet  in staat i s  geweest  de 
Overeenkomst na te komen; (c)  de andere Parti j  in fai l l issement of  (voorlopige)  
surséance geraakt  of deze is  aangevraagd, diens onderneming wordt  gel iquideerd of  
gestaakt of op een aanmerkel i jk deel  van diens vermogen beslag wordt gelegd;  (d) de  
andere  Part i j  is  overleden,  onder  de werking van de Wet Schuldsanering Natuurl i jke  
Personen is komen te val len of op andere wijze het beheer over haar vermogen heeft  
verloren.  

7.2 Beëindiging van de Overeenkomst op basis  van de geval len als  genoemd in art ikel  
7.1 leidt niet  tot een verbintenis tot ongedaan making van reeds verr ichte prestaties  
of een verbintenis tot  terugbetaling van reeds verr ichte prestaties.  In geval  van 
beëindiging op grond van artike l 7.1  onder (c)  worden al le  resterende toekomstige 
betal ingsverpl icht ingen in het  kader van de Overeenkomst direct opeisbaar.   

7.3 Tussenti jdse beëindig ing op andere dan in dit  artike l genoemde gronden is  enkel  
mogel i jk met indien Part i jen dat schrifte li jk  overeenkomen. 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID  

8.1 Mediate aanvaardt  aansprakel i jkheid als  gevolg van aan Mediate toerekenbare  
tekortkomingen in de  nakoming van de Overeenkomst en onrechtmatige daad in 
verband met de Overeenkomst. De aansprakeli jkheid van Mediate voortvloeiend uit  
artikel 8.1 i s beperkt tot een maximum bedrag ge l i jk aan de nettoprij s  van de 
opdracht/factuur danwel beperkt tot de dekking die de verzekering biedt voor zover 
deze beperk ing binnen het Neder landse recht is  toegestaan.  

8.2 Mediate kan in geen geval aansprakeli jk  worden geste ld voor gevolgschade (zi jnde 
alle schade die niet  rechtstreeks  uit  de  schadeveroorzakende gebeurtenis voortvloeit  
waaronder bedri j fsschade,  reputat ieschade,  verl ies van gegevens, winst of inkomsten)  
in verband met of voortvloeiend uit  de Overeenkomst, het  funct ioneren,  gebruik  door  
Klant,  het  onvermogen tot  gebruik van de Producten,  met inbegrip van ( ingebouwde)  
software,  of voor enige aansprakel i jkheid van Klant tegenover derden in verband 
daarmee. Mediate is  niet aansprakeli jk voor schade aan de aan de Producten 
verbonden hardware,  software en data.   

8.3 Alle  overige aansprakel i jkheid van Mediate is  uitgesloten,  behoudens gevallen 
waarin deze uits luit ingen en beperk ingen volgens de wet niet zi jn toegestaan. 
Hieronder worden expl ic iet verstaan vorderingen gebaseerd op de hoeveelheid of  
waarde van producten en/of diensten die door middel  van de Producten of Diensten 
worden gegenereerd of op bas is  van de gebruiksfrequentie van de Producten of  
Diensten.  

8.4 Klant  vr i jwaart Mediate tegen al le  aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met (de resultaten van) het  
gebruik van de Producten door Klant of  de staat waar in het  Product  zich bevindt .  
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ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS  

9.1 Gedurende de toepassel i jke garant ieperiode en de eventueel overeengekomen 
onderhoudsovereenkomst, moet Mediate mogeli jk  computerbestanden van het  
Product  openen,  bek ijken en/of  downloaden die informatie  ( in welke vorm dan ook) 
kunnen bevatten met betrekking tot een geïdenti f iceerde of ident if iceerbare  persoon 
in de zin van art ikel  4  l id 1 AVG ("Persoonsgegevens“) .  Voor zover Mediate toegang 
heeft  tot  Persoonsgegevens en voor zover vereist  door toepassel i jke  dwingende 
wetgeving,  zal  Mediate: i .  de  Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met 
alle wetten en regels die van toepassing zi jn op de Verwerking van Persoonsgegevens 
en al leen voor zover noodzakel i jk  om te voldoen aan (garantie-)verplichtingen onder  
deze Voorwaarden. Indien gebruikt in deze Voorwaarden,  heeft  "Verwerking"  de 
betekenis als  genoemd in artikel 4  l id 2 AVG; i i .  de Persoonsgegevens al leen verwerken 
met het  doel  om aan haar  verplichtingen ui t  de Overeenkomst te voldoen of  indien 
andersz ins geautoriseerd of geïnstrueerd door Klant; i i i .  ervoor zorgen dat al leen 
personen die betrokken zi jn bi j  uitvoering van de Overeenkomst toegang hebben tot  
de Persoonsgegevens en vereisen dat  deze personen de vertrouwelijkheid van de 
Persoonsgegevens beschermen en behouden;  iv .  de juiste technische en 
organisatorische beveil igingsmaatregelen treffen om de Persoonsgegevens te 
beschermen, Klant  helpen z i jn wetteli jke verpl icht ingen na te komen en redeli jkerwijs  
aan Klant aan te tonen dat  Mediate hieraan voldoet;  v.  Klant zonder onnodige  
vertraging op de hoogte stellen nadat  Mediate zich ervan bewust  is  dat er inbreuk is  
gepleegd op Persoonsgegevens,  tenzi j  anderszins verboden,  zoals  wanneer  een wets-  
handhavende of toezichthoudende instant ie  Mediate verzoekt  dit  niet  te doen;  v i.  de  
Persoonsgegevens niet  langer bewaren dan nodig voor het uitvoeren van haar  
verpl icht ingen uit  de Overeenkomst en op verzoek van Klant  zorgen voor het  vei l ig  
verwijderen of  retourneren van al le  Persoonsgegevens,  tenzi j  anders  ge ïnstrueerd 
door Klant of indien Mediate wetteli jk verplicht is om dergel i jke  Persoonsgegevens te  
bewaren; vi i .  ervoor zorgen dat overdracht van Persoonsgegevens aan 
groepsmaatschappijen of sub verwerkers plaatsvindt  op basis  van een wettel i jk erkend 
overdrachtsmechanisme indien Persoonsgegevens buiten de Europese Economische 
Ruimte zouden worden overgedragen bi j  de uitvoering van de verplichtingen uit  de 
Overeenkomst.   

9.2 Klant erkent en gaat  ermee akkoord dat  Mediate sub verwerkers kan gebruiken 
voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Mediate zal  ervoor zorgen dat sub 
verwerkers contractueel gebonden z i jn aan vergeli jkbare beschermingsverplichtingen 
met betrekking tot  de  Verwerking van de Persoonsgegevens als  die waaraan Mediate  
onder deze Voorwaarden is  gebonden.  

9.3 Elke Part i j  za l  zakeli jke  contact informatie die wordt  geclassif iceerd a ls  
Persoonsgegevens beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking en elke andere  
onwett ige Verwerk ing en zal dergel i jke informatie alleen gebruiken voor legit ieme 
zakel i jke doeleinden in de interactie met elkaar.  
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ARTIKEL 10 – OVERIGE BEPALINGEN  

10.1 Klant  is  verantwoordel i jk voor de naleving van al le  toepassel i jke wet- en 
regelgeving inzake uitvoercontrole, omkoping en corruptie . Mediate is  gerecht igd de 
Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestel l ing buitengerechteli jk  te ontbinden 
in het  geval  dat K lant voornoemde verplicht ing schendt.   

10.2 Elke Parti j  is  gerecht igd de nakoming van zijn verpl icht ingen uit  hoofde van de 
Overeenkomst op te schorten als  gevolg van vertragingen of onmogeli jkheden die het  
gevolg z i jn van hem niet-toerekenbare omstandigheden (overmacht).  De op grond van 
overmacht tekortschietende part i j  is  niet  aansprakeli jk  voor enige  compensat ie,  
terugbetal ing of schadevergoeding, ongeacht of deze directe schade,  gevolgschade of  
andersz ins is.  

ARTIKEL 11 – SLOTBEPALINGEN  

11.1 De rechten en verpl icht ingen van Part i jen met betrekking tot de Overeenkomst 
zi jn uits luitend in de  Overeenkomst en de daarbi j  behorende Bi j lagen vastgelegd. 
Afspraken buiten de Overeenkomst binden Mediate s lechts indien en voor zover deze 
door een bevoegde medewerker van Mediate schri ftel i jk zi jn bevestigd aan Klant.   

11.2 In geval  van tegenstr i jdigheid tussen de Overeenkomst,  de Offerte,  de  
Voorwaarden en al le overige Bij lagen,  geldt de navolgende rangorde,  waarbi j  een lager 
genummerd document prevaleert boven een hogere (1 boven 2 etc. ):  1. de 
Overeenkomst;  2. de  Offerte;  3.  de  Voorwaarden;  4. overige Bi j lagen op volgorde van 
nummering (1 boven 2  etc).   

11.3 De Overeenkomst kan s lechts worden gewijzigd door middel  van een schr iftel i jke 
Bi j lage bi j  de Overeenkomst, welke door bevoegde medewerkers van beide Part i jen is  
getekend. Indien Part i jen geen overeenstemming kunnen bereiken over een door een 
Parti j  voorgestelde wijziging, wordt de Overeenkomst ongewijzigd voortgezet.   

11.4 De Overeenkomst is  van de zi jde  van Klant s lechts geheel  of ten dele  
overdraagbaar met voorafgaande, schr ifteli jke goedkeur ing van een bevoegde 
medewerker van Mediate.  Mediate i s  gerechtigd voorwaarden aan een dergeli jke  
overdracht  te verbinden.  

11.5 Op de Overeenkomst zi jn enkel deze Voorwaarden van toepassing.  De 
toepasseli jkheid van enige  andere algemene- of  branchevoorwaarden van Klant  is  
uitgesloten,  ook als  daar in eventuele documentatie door Klant naar is  of wordt  
verwezen.  

11.6 Op de Overeenkomst is  u itsluitend Nederlands recht  van toepassing,  met 
uits luit ing van het Weens Koopverdrag (CISG).  Al le  geschil len die ontstaan naar  
aanle iding van de Overeenkomst zullen bij  uits luit ing  worden beslecht  door de 
bevoegde rechtbank in Nederland.  
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11.7 Parti jen zul len de informatie welke z i j  in het kader van de Overeenkomst van 
elkaar ontvangen vertrouwelijk behandelen. Part i jen zullen deze informatie niet  
openbaar maken aan derden en slechts verstrekken aan die medewerkers die  zulke 
informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de Overeenkomst.  De verpl ichting tot  
geheimhouding heeft  geen betrekking op informatie  die op het  t i jdstip van 
bekendmaking reeds in het publiek domein is  en/of informatie die krachtens de wet of  
een rechterli jk  vonnis publiek moet worden gemaakt.  
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