ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS B.V.

Artikel 1 - Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.
j.

DAP: ‘Delivered At Place’, zoals deze term is gedefinieerd in de Incoterms 2010.
GDP: de goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik als vervat in de meest recente versie
van de Richtsnoeren inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van de Europese
Commissie.
Koper: de (rechts)persoon die, handelend in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, Producten koopt van
Mundipharma.
Koelproducten: Producten die met het oog op de houdbaarheid en kwaliteit gekoeld moeten worden opgeslagen en
vervoerd, op een temperatuur van 2 tot maximaal 8 ºC.
Logistiek Dienstverlener: de logistiek dienstverlener die voor en in opdracht van Mundipharma overeenkomsten aangaat
zoals omschreven in deze Voorwaarden en die de opslag, het vervoer, de levering en de facturering van Producten voor
haar rekening neemt, zijnde Alloga Nederland B.V., gevestigd te Veghel en kantoorhoudende aan De Amert 603, 5462
GH te Veghel.
Mundipharma: Mundipharma Pharmaceuticals B.V., gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudend aan Leusderend 24,
3832 RC Leusden, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30133058.
Overeenkomst: deze Voorwaarden, de offerte, de opdracht en de schriftelijke bevestiging daarvan, dan wel de
uitvoering daarvan, door Logistiek Dienstverlener, alsmede enige andere met Koper gemaakte afspraken ten aanzien
van de koop en de verkoop van Producten die conform deze Voorwaarden rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard.
Partijen: Mundipharma en de Koper gezamenlijk.
Producten: de door Mundipharma ter koop aangeboden geneesmiddelen.
Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mundipharma als (potentiële) verkoper van
Producten optreedt.
2.2
Afwijking van deze Voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover Mundipharma en de Koper dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot
later aangegane rechtsverhoudingen.
2.3
De toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden die door de Koper worden gebruikt of waarnaar
door de Koper op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4
Voor het geval het redelijkerwijs niet mogelijk is geweest voor de totstandkoming van de Overeenkomst aan Koper deze
Voorwaarden ter hand te stellen, hebben Logistiek Dienstverlener dan wel Mundipharma aan Koper duidelijk melding
gemaakt van het depot van deze voorwaarden en hem tevens aangeboden deze aan Koper toe te zenden, zoals
Mundipharma dit aanbod hierbij nogmaals herhaalt.
Artikel 3 - Totstandkoming van Overeenkomsten
3.1
Alle offertes, aanbiedingen en opgaven van Mundipharma zijn vrijblijvend. Een offerte is geldig gedurende dertig (30)
kalenderdagen.
3.2
De Koper kan een bestelling plaatsen per e-mail of fax, gericht aan de Logistiek Dienstverlener aan de hand van de
volgende contactgegevens:
Alloga Nederland B.V.
De Amert 603
5462 GH Veghel
E-mail: mundipharma@alloga.nl
Fax: 08810 - 40606
3.3
Een Overeenkomst tussen Mundipharma en Koper komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging door de
Logistiek Dienstverlener van de door Koper gegeven opdracht, dan wel door uitvoering van de opdracht door de
Logistiek Dienstverlener namens Mundipharma, een en ander ongeacht of de Overeenkomst namens Mundipharma
met Koper tot stand is gekomen door tussenkomst van tussenpersonen (vertegenwoordigers).
3.4
Mundipharma is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met een Koper af te breken zonder opgave van redenen
en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, of verplicht te worden door te onderhandelen. Bij het uitblijven
van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de gemaakte kosten van de offerte slechts in rekening worden
gebracht, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Mundipharma is in geen geval aansprakelijk voor de
door Koper gemaakte kosten in het kader van de offerte of anderszins, ongeacht of een Overeenkomst tussen
Mundipharma en Koper tot stand is gekomen.
3.5
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een evenredig gedeelte
van de voor het geheel opgegeven prijs.
Artikel 4 - Prijzen
4.1
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of vermeld zijn alle prijzen in Euro en exclusief BTW en andere
belastingen, heffingen, rechten en/of verzendkosten.
4.2
Alle door Mundipharma afgegeven offertes en/of (concept)overeenkomsten zijn gebaseerd op de prijzen en
prijsvoorwaarden voor de Producten van Mundipharma, zoals die ten tijde van de opdrachtbevestiging - of, indien geen
sprake is van een opdrachtbevestiging - ten tijde van de ontvangst door Mundipharma van de bestelling, in de
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prijslijst(en) en prijsvoorwaarden voor de Producten van Mundipharma of tussentijds elders door Mundipharma zijn
gepubliceerd of aan de Koper bekendgemaakt zijn
Artikel 5 - Levering en levertijden
5.1
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de Producten franco en in
overeenstemming met Incoterms 2010: DAP. De door de Logistiek Dienstverlener te leveren Producten gelden daarmee
als geleverd indien zij in het vervoermiddel waarin zij worden getransporteerd, zijn gearriveerd op de door Koper bij de
bestelling opgegeven en deugdelijk gespecificeerde afleverlocatie, dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgaaf door
de Koper, voor de ingang van het gebouw of terrein van de Koper.
5.2
Indien de bestelling van Koper op werkdagen vóór 15.00 uur door de Logistiek Dienstverlener is ontvangen, wordt deze
de volgende werkdag vóór 18.00 uur geleverd.
5.3
Een bestelling die op werkdagen na 15.00 uur door de Logistiek Dienstverlener is ontvangen, wordt binnen twee
werkdagen geleverd.
5.4
Wijzigingen door de Koper ten aanzien van diens geplaatste bestelling kunnen enkel nog worden doorgevoerd en
meegenomen in de levering die op basis van de initieel geplaatste bestelling overeenkomstig de voorgaande leden van
dit artikel gepland staat, indien deze wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk, onder vermelding van bestelnummer, vóór
15.00 uur op de dag voorafgaand aan de geplande levering aan de Logistiek Dienstverlener worden doorgegeven op
eenzelfde wijze als ook bestellingen kunnen worden geplaatst.
5.5
Indien de Koper, al dan niet onder wijziging van een reeds geplaatste bestelling, een bestelling bij wijze van spoed nog
op dezelfde dag als de dag van plaatsing van de bestelling wenst te ontvangen, of, indien de bestelling normaliter
binnen twee werkdagen wordt geleverd, de Koper deze binnen één (1) werkdag wenst te ontvangen, dient de Koper dit
op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.30 uur uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar te maken bij de Logistiek
Dienstverlener bij plaatsing respectievelijk wijziging van de bestelling. De Logistiek Dienstverlener zal zich dan voor
zover redelijkerwijs mogelijk inzetten om de spoedbestelling op de door Koper aangegeven dag per koerier, te
selecteren door de Logistiek Dienstverlener, te leveren, rekening houdend met onder meer het tijdstip van de plaatsing
van de spoedbestelling, de afstand tussen het opslagpunt van de Logistiek Dienstverlener en de afleverlocatie, alsook
met de verkeerssituatie op dat moment. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de in uitzonderlijke omstandigheden
bestaande mogelijkheid tot plaatsing van spoedbestellingen buiten kantooruren per e-mail, gericht aan
mundipharma@alloga.nl, of via het voor spoed beschikbare telefoonnummer 08810 - 40662, waarbij Mundipharma of
de Logistiek Dienstverlener in redelijkheid zal bepalen of en hoe de bestelling in behandeling kan worden genomen en
worden uitgevoerd.
5.6
Voordat de Logistiek Dienstverlener naar aanleiding van een verzoek van de Koper als bedoeld in artikel 5.5 van deze
Voorwaarden tot feitelijke inschakeling van de koerier overgaat, bericht de Logistiek Dienstverlener de Koper over de
met de inschakeling van de betreffende koerier gemoeide kosten. De kosten voor levering per koerier van de bestelde
Producten zijn voor rekening van de Koper.
5.7
De levertijden zijn geen fatale termijnen en overschrijding daarvan geeft Koper geen recht tot ontbinding, opschorting
en/of aanvullende of vervangende schadevergoeding, tenzij de overschrijding een termijn van dertig (30) dagen te
boven gaat. Indien Mundipharma de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal zij Koper
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.8
Het is Mundipharma toegestaan om de door haar te verrichten leveringen eerder dan in de overeengekomen
leveringstermijn te leveren, evenals deze in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten afzonderlijk te factureren. Voor
de toepassing van deze Voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
5.9
Koper is verplicht om de Logistiek Dienstverlener in staat te stellen op de dag van levering de bestelde Producten bij
hem af te leveren en het bestelde op het moment van levering dan wel binnen de overeengekomen termijn af te nemen.
Blijft Koper hiermede in gebreke, dan is Koper van rechtswege in verzuim en heeft Mundipharma – niettegenstaande
het bepaalde in de volgende leden – het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst
betaling van de verkoopprijs c.q. van het nog niet afgenomen en nog niet betaalde gedeelte te vorderen of om
eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel dan wel
gedeeltelijk te ontbinden, ongeacht de tot hem ter beschikking zijnde overige rechten, zoals het recht tot
schadevergoeding en opschorting.
5.10
Producten, die niet of niet tijdig worden afgenomen, worden na voorafgaand overleg tussen Mundipharma en Koper op
de alsdan te bepalen wijze getransporteerd op kosten en voor risico van Koper. De niet of niet tijdig opgehaalde
Producten zullen door Mundipharma worden opgeslagen voor rekening en risico van Koper.
5.11
Mundipharma heeft het recht de levering aan Koper, die zich niet houdt aan de onderhavige Voorwaarden, op te
schorten of te staken, onverminderd de verplichtingen van Koper uit deze Voorwaarden voortvloeiende en
onverminderd het recht van Mundipharma tot het nemen van gerechtelijke maatregelen, zo hiertoe reden mocht zijn.
5.12
Koper is te allen tijde verplicht tot naleving van alle instructies van Mundipharma met betrekking tot – in ieder geval
doch niet uitsluitend – opslag, gebruik, nazorg en “post marketing surveillance” en te handelen conform de ter zake door
Mundipharma opgestelde en bij elk geleverd goed eventueel meegeleverde aanvullende instructies, en conform de
GDP. Koper dient deze verplichting op te leggen aan derden die zij met betrekking tot de door Mundipharma geleverde
goederen inschakelt.
5.13
In het bijzonder dient Koper met inachtneming van de GDP te allen tijde een zodanige administratie van de Producten
te voeren dat (i) deze direct toegankelijk is en voldoende informatie bevat, zodat in ieder geval daaruit op elk gewenst of
noodzakelijk moment kan worden opgemaakt waar ieder individueel Product zich bevindt, en dat (ii) de door
Mundipharma eventueel meegeleverde aanvullende instructies volledig zijn nageleefd, een en ander met name met het
oog op een eventuele product recall als bedoeld in artikel 10 van deze Voorwaarden.
Artikel 6 - Betaling
6.1
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling door Koper plaats te vinden binnen dertig (30)
dagen na factuurdatum en op de door Mundipharma aangegeven wijze. Als factuurdatum geldt de datum waarop de
bestelde Producten worden geleverd.
6.2
Bij betaling per giro of bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk
bankrekening van Mundipharma.
6.3
Mundipharma is gerechtigd Overeenkomsten, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
6.4
Betaling door Koper geschiedt zonder korting, opschorting of verrekening door Koper.
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6.5
6.6

6.7

6.8

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervalt iedere verleende betalingskorting.
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Koper de wettelijke rente in handelstransacties in de zin
van artikel 6:119a BW verschuldigd, berekend over het openstaande factuurbedrag vanaf de dag waarop de betaling
had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande
aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn en onverminderd de overige rechten van Mundipharma. Alle nog niet
betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.
Alle vorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Mundipharma maakt als gevolg van het niet of
niet tijdig nakomen door Koper van diens verplichtingen jegens Mundipharma komen te laste van Koper. De
buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste vijftien (15) procent van de hoofdsom en rente.
Betalingen van Koper strekken primair tot voldoening van de in dit artikel bedoelde verschuldigde rente en kosten en
worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat Mundipharma aanwijst, ongeacht
andersluidende instructies van Koper ter zake.

Artikel 7 - Zekerheidstelling
7.1
Indien er naar het oordeel van Mundipharma gegronde reden bestaat om te vrezen dat Koper zijn verplichtingen jegens
Mundipharma niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Koper verplicht om, op eerste verzoek van Mundipharma,
terstond genoegzame, in de door Mundipharma gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al
zijn (betalings-) verplichtingen of reeds gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen.
7.2

Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van Koper.

Artikel 8 – Inspectie, reclame en retourzendingen
8.1
Behoudens het hierna bepaalde zijn Mundipharma en de Logistiek Dienstverlener niet verplicht om door Koper bestelde
en afgeleverde goederen terug te nemen, te vervangen, te herstellen of de daarvoor betaalde prijs te crediteren. Dit
betekent in ieder geval dat Koelproducten die door Koper foutief besteld zijn, niet retour worden genomen of
gecrediteerd.
8.2

Koper is verplicht om zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na levering van de Producten,
zich ervan te vergewissen dat het geleverde conform het bestelde is en het geleverde te controleren op zichtbare
beschadigingen aan verpakkingen.

8.3

Indien een of meerdere van de bestelde Producten niet zijn geleverd, teveel Producten zijn geleverd, geleverde
Producten beschadigd zijn en/of sprake is van enige (andere) afwijking in getal, maat, gewicht en/of uiterlijk
waarneembare tekortkomingen, dient dit binnen twee (2) werkdagen na levering schriftelijk en deugdelijk gespecificeerd
gemeld te worden bij de Logistiek Dienstverlener, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Mundipharma.

8.4

Ingeval Koper op basis van een melding als bedoeld in het voorgaande lid een of meer geleverde Producten wenst te
retourneren, dient daartoe binnen vijf (5) werkdagen na levering per e-mail of fax een retouraanvraag te worden
ingediend bij de Logistiek Dienstverlener (e-mail: mundipharma@alloga.nl, fax: 08810– 40606). Daarbij dient te worden
gespecificeerd welke Producten en in welke aantallen Koper deze wenst te retourneren, alsook de locatie vanaf welke
deze worden geretourneerd. Voorts dient bij de retouraanvraag te worden aangeleverd (i) een bewaarverklaring waarin
Koper uitdrukkelijk moet vermelden of de Producten overeenkomstig de GDP en de door Mundipharma bij levering
verstrekte instructies opgeslagen en bewaard zijn, en (ii) indien de Logistiek Dienstverlener of Mundipharma daartoe
redelijkerwijs aanleiding ziet, nadere door Mundipharma of de Logistiek Dienstverlener te specificeren informatie
omtrent onder meer vervoer, opslag, wijze van bewaren en behandeling van de Producten door Koper na afname, een
en ander op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Mundipharma.

8.5

In geval sprake is van een daadwerkelijk gebrek of daadwerkelijke tekortkoming ten aanzien van een Product
waaromtrent Koper terecht en tijdig heeft gereclameerd, heeft Mundipharma het recht de gereclameerde Producten te
herstellen danwel de Producten door andere Producten conform bestelling te vervangen, mits het herstel respectievelijk
de vervangende levering binnen dertig (30) dagen plaatsheeft, danwel de Koper naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk
voor de factuurwaarde van het betreffende Product te crediteren, een en ander naar keuze van Mundipharma.
Vervangende levering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.

8.6

Retournering is uitsluitend mogelijk na toestemming van de Logistiek Dienstverlener en met inachtneming van de GDP,
welke toestemming in redelijkheid niet zal worden onthouden.

8.7

Koper is verplicht om de Logistiek Dienstverlener in staat te stellen om de Producten op de overeengekomen dag en
locatie retour te nemen.

8.8

Producten die zonder overleg en toestemming van de Logistiek Dienstverlener door Koper worden geretourneerd,
worden niet in ontvangst genomen, noch gecrediteerd.

8.9

Ingeval een of meerdere bestelde Producten niet geleverd zijn, is de Logistiek Dienstverlener enkel gehouden tot zo
spoedig mogelijke correcte nalevering van de initieel bestelde maar ontbrekende Producten, op kosten van
Mundipharma, zonder jegens Koper tot vergoeding van schade gehouden te zijn. Een dergelijk gebrek in de aflevering
geeft Koper niet het recht ontbinding van de onderliggende Overeenkomst tussen Partijen te vorderen.

8.10

Buiten het retourzendingsregime om zoals vervat in de voorgaande artikelleden, biedt Mundipharma Kopers in de door
haar te bepalen gevallen uit coulance de mogelijkheid om op enig moment gekochte Producten waarvan de
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houdbaarheidsdatum dreigt te verstrijken, te retourneren tegen creditering van de factuurwaarde van de Producten ten
tijde van de aankoop door de Koper. Indien Koper tot een dergelijke retourzending wenst over te gaan, dient hij hiertoe
een voldoende gemotiveerd en gespecificeerd schriftelijk verzoek in te dienen bij de Logistiek Dienstverlener, waarna
deze in redelijkheid en in overleg zal bepalen of en onder welke voorwaarden en op welke wijze de retourzending plaats
zal hebben. Mundipharma behoudt zich het recht voor om een verzoek tot retourzending als hier bedoeld te weigeren,
onder meer indien sprake is van oneigenlijk gebruik door de Koper van de onderhavige voorziening en/of indien
toewijzing van het verzoek niet zou stroken met doel en strekking van het betreffende coulancebeleid.

Artikel 9 - Product recall
9.1
In het geval Mundipharma is gebleken dat een door haar geleverd Product om redenen van gevaar voor de
volksgezondheid of andere potentieel schadelijke gevolgen uit de handel dient te worden gehaald (recall), dient Koper
op eerste verzoek van Mundipharma de aan hem geleverde Producten te retourneren. Mundipharma zal de redelijke
kosten van Koper voor de retourzending vergoeden, mits Koper zich houdt aan hetgeen in dit artikel is bepaald.
9.2

Voor zover de geleverde Producten zich niet meer in de macht van Koper bevinden, dient Koper al het redelijke te doen
om het retourneren van deze Producten aan Mundipharma te bewerkstelligen.

9.3

Koper dient met het oog op een potentiële recall te allen tijde aan Mundipharma aan te kunnen tonen aan wie zij welke
Producten heeft doorverkocht en geleverd. Indien sprake is van een recall door Mundipharma van aan de Koper
geleverde Producten, is de Koper is verplicht alle informatie die haar bereikt of ter beschikking staat omtrent het gebruik
van de Producten door de eindgebruiker onverwijld aan Mundipharma te melden, waaronder informatie over de aard en
intensiteit van eventuele bijwerkingen die worden ervaren na gebruik van de geleverde Producten door degenen voor
wie zij bedoeld zijn.

9.4

Koper is in geval van een recall door Mundipharma als hier bedoeld verplicht de door Mundipharma gegeven instructies
en termijnen terstond en strikt na te komen. Koper is jegens Mundipharma aansprakelijk voor de gevolgen van niet
nakoming van dergelijke instructies en termijnen, zonder dat daarvoor voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Koper
vrijwaart Mundipharma voor claims van derden ten gevolge de niet-nakoming van de hiervoor bedoelde instructies en
termijnen.

9.5

In alle gevallen dient de Koper ervoor zorg te dragen dat de te retourneren Producten zich bij het moment van in
ontvangstneming van Mundipharma in de staat bevinden die zij hadden bij levering. Koper is verplicht instructies van
Mundipharma met betrekking tot de retourzending van deze goederen na te leven. Iedere veronachtzaming van
dergelijke instructies en achteruitgang, beschadiging of verandering ten opzichte van de hiervoor bedoelde
oorspronkelijk staat van de goederen en de eventueel daardoor ontstane schade is voor rekening en risico van Koper.
In alle gevallen is Mundipharma gerechtigd de geretourneerde Producten kosteloos onder zich te houden om te
voorkomen dat de potentieel schadelijke Producten in het verkeer komen.

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1
Mundipharma staat ten tijde van de levering in voor de kwaliteit van de door haar geleverde Producten en garandeert
dat de geleverde Producten bij levering minimaal zes (6) maanden houdbaar zijn, behoudens de gevallen waarin na
overleg met Koper Producten worden geleverd met een kortere periode van houdbaarheid. Koper kan in geen geval
aanspraak maken op schadevergoeding jegens Mundipharma, indien Koper de geleverde Producten heeft vervoerd,
bewerkt of gerepareerd respectievelijk door derden heeft doen vervoeren, in gebruik nemen of bewerken of niet in
overeenstemming met de door Mundipharma gegeven bewaar-, vervoers- of gebruiksinstructies heeft verhandeld,
bewaard, vervoerd of gebruikt.
10.2

Mundipharma garandeert niet de afwezigheid van gebreken die het gevolg zijn van naleving van enig dwingendrechtelijk
overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van op de geleverde Producten toegepaste werkwijzen en
in de geleverde Producten verwerkte grondstoffen. Evenmin garandeert Mundipharma, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Koper hen wenst te bestemmen, ongeacht
of de Koper dit doel aan Mundipharma kenbaar heeft gemaakt.

10.3

Productinformatie en gebruiksinstructies zijn met zorg samengesteld en adviezen in woord, geschrift of anderszins over
de toepassing van enig Product in het algemeen, alsmede ten aanzien van eventuele rechten van derden, worden naar
beste weten, doch steeds vrijblijvend en slechts ter oriëntatie door Mundipharma verstrekt. Verstrekte informatie,
instructies en adviezen ontslaan de Koper niet van zijn verplichting en verantwoordelijkheid om de Producten op hun
geschiktheid voor de door hem, dan wel zijn afnemers beoogde doeleinden te onderzoeken. De feitelijke wijze van
toepassing, verwerking en het gebruik van de Producten komen geheel voor risico van Koper. Mundipharma aanvaardt
daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

10.4

Iedere vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart één (1) jaar nadat de schade en/of het
gebrek door Koper blijkens uitdrukkelijke meldingen van Koper overeenkomstig deze Voorwaarden is onderkend dan
wel deze redelijkerwijs had behoren te worden onderkend, en in ieder geval drie (3) jaar na levering.

10.5

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Mundipharma en/of zijn direct leidinggevenden, is Mundipharma
slechts aansprakelijk voor zaakschade veroorzaakt door geleverde Producten tot maximaal eenmaal het voldane
factuurbedrag met betrekking tot de Producten waardoor de schade werd veroorzaakt.
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10.6

Mundipharma is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade,
gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door
productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.

10.7

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien de verzekeraar van
Mundipharma de betreffende schade dekt op grond van enige overeenkomst van verzekering van Mundipharma. In dat
geval is de aansprakelijkheid van Mundipharma beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt
uitgekeerd in het betreffende geval.

10.8

Koper vrijwaart Mundipharma voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, met betrekking tot
vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen die verband houden met de Overeenkomst en/of de
geleverde Producten. Deze bepaling is niet van toepassing in relatie met een consument.

10.9

De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid van Mundipharma en/of de Logistiek Dienstverlener of van personen behorende tot
haar hoogste bedrijfsleiding. De vorige leden van dit artikel zijn evenmin van toepassing indien en voor zover artikel
6:192 van het Burgerlijk Wetboek daaraan in de weg staat.

10.10

Mundipharma bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van zijn eigen
aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al degenen – waaronder zowel ondergeschikten als nietondergeschikten - die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en voor wie zij volgens de wet aansprakelijk
is.

10.11

Indien Mundipharma door een derde wordt aangesproken voor schade die verband houdt met enige Overeenkomst met
Koper, zal Koper op eerste verzoek van Mundipharma hem, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ten dienste staan ter
afwering van een dergelijke claim, bijvoorbeeld door – maar niet beperkt tot – het verschaffen van informatie.

Artikel 11 – Annulering, ontbinding en overmacht
11.1
Indien Koper een of meer van zijn verplichtingen jegens Mundipharma onder de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, of in geval van (aanvraag van) diens (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) diens
faillissement of zeggenschap over zijn vermogen wordt beperkt of verliest, zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk
staakt of naar een ander land verplaatst, of wordt geliquideerd of ontbonden, of een wijziging optreedt in de
(rechts)personen die de macht hebben om het bestuur en het beleid van Koper te bepalen, heeft Mundipharma,
onverminderd zijn overige rechten ingevolge deze voorwaarden en/of de wet, het recht:
a. onmiddellijke betaling bij aanbieding van de Producten aan Koper (rembours) en/of zekerheidstelling voor de
betaling te eisen voor alle lopende Overeenkomsten;
b. de leveringen (alsook de aanmaak of de bewerking van de hiervoor bestemde Producten) op te schorten,
onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;
c. de desbetreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat
voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is,
een en ander naar keuze van Mundipharma en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van
kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering van Mundipharma ten laste van Koper direct opeisbaar.
11.2

Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Mundipharma te allen tijde haar keuze uit de in
dit artikel genoemde rechten wijzigen.

11.3

Indien Mundipharma tekortschiet jegens Koper, is Koper uitsluitend gerechtigd om dat deel van de Overeenkomst te
ontbinden waarop de tekortkoming ziet. Koper is hiertoe slechts gerechtigd indien de tekortkoming wezenlijk is en alleen
nadat Mundipharma schriftelijk in gebreke is gesteld met een redelijke termijn om alsnog voor nakoming of herstel van
de tekortkoming zorg te dragen.

11.4

Indien de behoorlijke nakoming door één der Partijen ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor
rekening van deze Partij komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk
blijvend onmogelijk is, heeft de andere Partij alsmede Mundipharma het recht de tussen Partijen bestaande
Overeenkomst(en) voor het geheel of voor een overeenkomstig gedeelte te ontbinden, zonder tot schadevergoeding
gehouden te zijn. Indien de onmogelijkheid tijdelijk is, kan de Overeenkomst op een later nader tussen Partijen overeen
te komen tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor de andere
Partij. Indien de tijdelijke onmogelijkheid langer duurt dan een aaneengesloten periode van zes (6) maanden heeft de
andere Partij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

11.5

Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van één der Partijen komen, zijn: van overheidswege
uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken verhinderen of
beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de goederen, tekort aan arbeidskrachten, werkstaking,
in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van
Mundipharma of transportondernemingen, diefstal der goederen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en
oorlog en/of oorlogsdreiging, alsmede al hetgeen volgens de wet onder overmacht valt.
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Artikel 12 - Depot
Deze voorwaarden, die door Mundipharma te allen tijde kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld, zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Nederland (KvK-nummer 30133058), zijn te vinden op de website www.mundipharma.nl en worden op
eerste verzoek kosteloos toegezonden.
Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1
Op deze Voorwaarden, op alle Overeenkomsten tussen Mundipharma en Koper waarop zij van toepassing zijn
verklaard alsmede op daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
13.2
De bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die
mochten ontstaan tussen Mundipharma en Koper, voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de
Overeenkomst, met inbegrip van deze Voorwaarden, kennis te nemen.
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