
1. Algemeen 
a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Medisafe BV tevens handelend onder Medisafe & Veilig en verder te noemen Medisafe  
b. de wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de 
gelding van deze voorwaarden heeft aanvaard. 
b. Medisafe en de wederpartij kunnen van deze algemene voorwaarden afwijken, mits zij dit 
uitdrukkelijk en schriftelijk bepalen. 
 
 2. Toepasselijkheid 
a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Medisafe met de wederpartij 
gesloten overeenkomst. Zij zijn onder andere van toepassing op al de aanbiedingen, inkopen, 
verkopen en leveringen. 
 
 3. Aanbiedingen en opdrachten 
a. Al de aanbiedingen van Medisafe zijn vrijblijvend. Medisafe heeft tot twee dagen nadat de 
acceptatie van zijn vrijblijvende aanbod hem heeft bereikt het recht zijn aanbod te herroepen. 
b. Opdrachten zijn eerst dan geaccepteerd, wanneer ze door Medisafe schriftelijk zijn beves-
tigd, danwel wanneer Medisafe daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan de op dracht. Ook 
wijzigingen of bijkomstige bepalingen zijn eerst na schriftelijke bevestiging van Medisafe, 
danwel nadat Medisafe hieraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven, van kracht. 
c. Medisafe is niet gebonden aan aanbiedingen, waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten 
voorkomen. 
4. Leveringen 
a. Levering geschiedt doorgaans uit voorraad. De door Medisafe opgegeven levertijden zijn 
geheel vrijblijvend. Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij eerst actiebevoegd-
heid nadat zij Medisafe vooraf schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 
b. Levering door Medisafe geschiedt op de vooraf door Medisafe en de wederpartij overeenge-
komen plaats. Indien deze plaats naar het oordeel van Medisafe bij aflevering ongeschikt blijkt 
te zijn zal Medisafe een andere plaats aanwijzen. 
c. In vorenbedoelde levering is het op enigerleiwijze vervoeren of verplaatsen van de zaken van 
Medisafe binnen de ruimten of op het terrein van de wederpartij nimmer begrepen. 
d. De wederpartij draagt zorg voor het nemen van alle benodigde maatregelen voor een snelle 
lossing van de zaken. Indiende wederpartij verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in 
ontvangstname van de zaken dan is Medisafe zonder voorafgaande kennisgeving aan de 
wederpartij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te lossen en op te 
slaan, waarmee Medisafe aan zijn plicht heeft voldaan. 
 
 5. Controle bij aflevering 
a. Bij aankomst van al hetgeen Medisafe aan de wederpartij aflevert, dient de wederpartij zich 
te overtuigen van de staat waarin het afgeleverde zich bevindt. Indien de wederpartij blijkt dat 
de zaken zijn beschadigd en/of anderszins afwijken van het bestelde, dient zij Medisafe hier bij 
de aflevering op te wijzen. De wederpartij dient zonodig maatregelen te nemen ter beperking 
van de schade. 
 
 6. Reclames 
a. Reclames hebben geen gevolg indien deze niet door Medisafe schriftelijk zijn ontvangen 
binnen acht werkdagen na de prestatie van Medisafe onder nauwkeurige opgave van de aard 
van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de prestatie 
van Medisafe te hebben goedgekeurd. 
 
 7. Prijzen 
a. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen. Indien 
zich prijsverhogingen mochten voordoen dan behoudt Medisafe zich het recht voor om het 
prijsverschil aan de wederpartij door te berekenen. Harerzijds zal de wederpartij het recht 
hebben, mits terstond na kennisneming van de prijsverhoging, de verstrekte opdracht terug te 
nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde op basis van de voor de 
verhoging geldende prijzen. 
 
 8. Betalingsvoorwaarden 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen moet betaling contant geschieden bij 
het afleveren van de zaken. Medisafe verleent geen korting bij contante betaling. Medisafe kan 
aan de wederpartij schriftelijk zijn toestemming verlenen tot betaling door de wederpartij anders 
dan contant bij aflevering. Deze toestemming dient te worden gezien als een door Medisafe aan 
de wederpartij verleend uitstel van betaling. Uitstel van betaling verleent Medisafe uiterlijk voor 
een termijn van 14 dagen na factuurdatum. De vordering van Medisafe blijft daarbij te allen tijde 
opeisbaar. Bij betaling door de wederpartij binnen de door Medisafe verleende termijn is de 
wederpartij de contractuele rente niet verschuldigd. Bij betaling door de wederpartij na de door 
Medisafe verleende termijn is de wederpartij de contractuele rente verschuldigd met ingang van 
de datum van aflevering. 
Het is niet toegestaan met een beroep op compensatie of een beweerdelijke tegenvordering 
betaling op te schorten of achterwege te laten. Ook reclames schorten de betalingsverplichtin-
gen van de wederpartij niet op. 
 
 9. Eigendomsvoorbehoud 
a Medisafe behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de wederpartij afgeleverde 
zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Medisafe in het kader 
van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te 
vergoeden werkzaamheden verricht, geldt deze voorbehouden eigendom voornoemd totdat de 
wederpartij ook deze vorderingen van Medisafe geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbe-
houden eigendom voor de vorderingen, die Medisafe tegen de wederpartij mocht verkrijgen 
wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van haar verplichtingen jegens Me-
disafe. 
b Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag 
deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens 
het bepaalde onder f van dit artikel. 

c. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en 
zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Medisafe zich hierbij reeds nu voor 
alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderin-
gen, anders dan de in artikel 3.92 lid 2 BW opgenoemde, die Medisafe dan uit welken hoofde 
dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben. 
d. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de 
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Medisafe apart te bewaren. De weder-
partij is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontplof-
fings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzeke-
ringen aan Medisafe op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de weder-
partij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra 
Medisafe te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan hem worden verpand op de 
wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Me-
disafe tegen de wederpartij. 
e. Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Medisafe 
tekortschiet of Medisafe goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichting zal tekortschie-
ten, is Medisafe gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, 
De wederpartij dient Medisafe alsdan in de gelegenheid te stellen de zaken terug te nemen. Zij 
dient Medisafe te allen tijde toegang te verschaffen tot deze zaken, Na terugneming zal de 
wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan 
de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 
f. Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het 
kader van de normale uitoefening van haar bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. 
Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud 
te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. 
g. De wederpartij verbindt zich, vorderingen die zij tegen haar wederpartij verkrijgt niet aan 
derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Me-
disafe. De wederpartij verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra Medisafe de wens 
daartoe te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3.239 BW 
tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij. 
 
 10. Contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten 
a. Vanaf het moment waarop de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, is Medisafe 
gerechtigd 1,25 % rente per maand in rekening te brengen over hetgeen de wederpartij aan 
Medisafe verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand gerekend wordt voor een 
gehele maand. 
b. Indiende wederpartij haar verplichtingen niet nakomt is Medisafe gerechtigd zijn vordering op 
de wederpartij te laten incasseren. De wederpartij is dan de buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd. 
De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het door de Nederland-
se Orde van Advocaten geadviseerde tarief. 
 
 11. Emballage 
De emballage, voor zover niet bedoeld voor eenmalig gebruik blijft te allen tijde eigendom van 
Medisafe. De wederpartij is derhalve niet gerechtigd de emballage aan derden in eigendom 
over te dragen, noch zelf voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor zij is bestemd. 
Alle emballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk aan Medisafe te worden teruggegeven. 
 
 12. Aansprakelijkheid 
a Medisafe aanvaardt aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het 
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en 
voor zover deze aansprakelijkheid doorzijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de 
door de verzekering gedane uitkering. 
b. Indiende verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid 
beperkt tot het factuurbedrag. 
c. In geval van een onrechtmatige daad van Medisafe of van zijn ondergeschikten is Medisafe 
slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze 
gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de betreffende maxima in de verzekeringspolis. 
d. Medisafe is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten 
van derden door het gebruik van gegevens, welke Medisafe door of vanwege de wederpartij ter 
uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. 
e. Medisafe is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. 
f. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van op 
zet of grove schuld van Medisafe of zijn leidinggevende ondergeschikten. 
 
 13. Overmacht 
a. Gedurende overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Medisafe opge-
schort. 
b. Indien Medisafe bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds 
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die nakoming van 
de verbintenis verhinderen en die niet aan Medisafe zijn toe te rekenen. 
 
 14. Rechtskeuze 
a. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Van eventuele 
geschillen zal in eerste aanleg uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht kennis 
nemen, tenzij de Kantonrechter bevoegd is. 
b. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, dan kan zij gedurende een maand nadat Medisafe zich schriftelijk jegens haar 
op het beding onder 14a heeft beroepen alsnog kiezen voor de volgens de wet bevoegde 
rechter. 
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