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Artikel 1: Definities
AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Kochslaan 13, 6373 GW
Landgraaf, Kamer van Koophandel-nummer 69048649, vestigingsnummer
000037436023.
Honorarium: Het tussen AET en diens wederpartij overeengekomen honorarium als
tegenprestatie voor het verrichten van de Werkzaamheden.
Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die AET
voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten c.q. te leveren, alsmede
de begroting van de daaraan verbonden kosten.
Opdrachtgever: Degene die aan AET een opdracht verstrekt.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen AET en Opdrachtgever.
Werkzaamheden: Alle door AET ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen
diensten en in het bijzonder dienstverlening die verband houdt met het verrichten van
zorg (extra corporele circulatie) tijdens dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten op o.a.
operatiekamers en intensive care afdelingen bij nader overeen te komen
zorginstellingen.
Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
AET en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die AET verleent en
in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.
2.2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van
alle personen die voor en namens AET werkzaam zijn en/of door AET zijn ingeschakeld.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. AET wijst de toepasselijkheid van door
Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 3: Aanvang van de Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door
Opdrachtgever van de Offerte. De (voor akkoord bevonden) Offerte, deze algemene
voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten vormen gezamenlijk
de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle
eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en andere
correspondentie.
3.2. De Offerte zal, inter alia, de aard van de Werkzaamheden, het Honorarium, de naam
van Opdrachtgever en haar contactpersonen en eventuele specifieke
betalingsverplichtingen vermelden.
3.3. De in de Offerte en/of de Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de
Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij
anders in de Offerte is vermeld.
3.4. Aanvaarding vindt plaats na goedkeuring van de Overeenkomst of Offerte. Indien na
overleg Werkzaamheden worden begonnen zonder schriftelijke Overeenkomst of
zonder schriftelijke bevestiging van de Offerte, vormen de Offerte samen met de
Algemene Voorwaarden de Overeenkomst.
3.5. Ten aanzien van de Werkzaamheden, waarvoor in verband met de korte termijn
waarop deze verricht moeten worden, en/of waarvoor door de omvang daarvan geen
offerte wordt verzonden, en/of waarvoor door Opdrachtgever verzuimd wordt de
offerte te tekenen, voordat met betreffende werkzaamheden aangevangen wordt, geldt
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de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
Artikel 4: Kwaliteit van de Werkzaamheden
4.1. AET zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht nemen, welke in overeenstemming is met de professionele norm.
Deze verplichting betreft een inspanningsverplichting.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft
AET het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten. Partijen kunnen
hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien AET op verzoek van
Opdrachtgever een begroting opstelt voor de kosten van derden, dan heeft deze
begroting slechts een indicatieve strekking.
4.3. Om ervoor te zorgen dat AET de Werkzaamheden overeenkomstig de Offerte zal
verrichten, zal Opdrachtgever alle informatie en documentatie welke AET nodig acht
binnen de verzochte termijn aanleveren.
4.4. AET is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AET is
uitgegaan van de door Opdrachtgever, dan wel door Opdrachtgever aangestelde
personen, verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.
Artikel 5: Honorarium
5.1. Het Honorarium zoals weergegeven in de Offerte en/of de Overeenkomst is exclusief
omzetbelasting (indien van toepassing) en andere belastingen.
5.2. AET behoudt zich het recht voor om toeslag en/of gemaakte hotel- en
verblijfskosten in rekening te brengen in het geval dat AET - op verzoek van de
Opdrachtgever - zijn Werkzaamheden of een gedeelte daarvan ’s avonds, ‘s nachts of in
het weekend verleent.
5.3. AET behoudt zich het recht voor om zijn honorarium tevens over reistijd in rekening
te brengen.
5.4. AET is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de
Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.
5.5. AET draagt - voor zover van toepassing - zelf zorg voor het afdragen van
verschuldigde belastingen en premies.
Artikel 6: Betaling
6.1. Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van AET binnen dertig (30) dagen na
dagtekening aan AET te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
6.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dertig
(30) dagen, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan
een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk
geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledige bedrag.
6.3. Opdrachtgever is niet bevoegd om de aan AET verschuldigde bedragen op enigerlei
wijze te verrekenen.
Artikel 7: Vrijwaringen
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7.1. Opdrachtgever vrijwaart AET ten aanzien van alle aanspraken van derden voor
schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de
zorgplicht van AET als bedoeld in artikel 4 onverlet.
7.2. Opdrachtgever heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke tevens
dekking geeft aan de door AET ten behoeve van Opdrachtgever in het kader van de
Overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die
bij de Werkzaamheden een rol spelen, is AET niet aansprakelijk voor enige schade die de
Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van AET in de nakoming van de
Overeenkomst met betrekking tot de Werkzaamheden, behoudens indien er sprake is
van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden
verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
8.2. In het geval dat AET onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor door
Opdrachtgever geleden schade, dan is de schade die AET gehouden is te vergoeden nooit
meer dan het bedrag dat door zijn (op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
Opdrachtgever) aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt
uitgekeerd.
8.3. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld,
alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 7 worden evenzeer bedongen voor en ten
behoeve van ondergeschikten van AET en ieder ander van wiens hulp AET gebruik
maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.
8.4. De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die AET aan een derde heeft
opgedragen, is beperkt tot zover als de derde AET effectief vrijwaart.
Artikel 9: Overmacht
9.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere)
nakoming van de Overeenkomst door AET redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
9.2. In het geval dat AET door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel
of gedeeltelijk uit te voeren heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de
uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat AET
gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
9.3. In het geval dat AET ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst
heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft
verricht - en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden c.q. geleverde Producten
zelfstandige waarde toekomt - is zij gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden
separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden om de betreffende factuur te
voldoen.
Artikel 10: Geheimhouding
10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2. Indien AET - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
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aangewezen derden te verstrekken en AET zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning,
dan is AET niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is
Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
Artikel 11: Beëindiging
11.1. AET is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting
tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
2. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
3. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
4. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
5. Opdrachtgever jegens AET niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel
enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst, waaronder, maar niet
beperkt tot, het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten
behoeve van AET.
11.2. AET is in de in artikel 11.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door
Opdrachtgever aan AET verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
11.3. Opdrachtgever is verplicht om AET onmiddellijk te informeren indien zich een
omstandigheid in de zin van artikel 11.1 voordoet. In het geval dat zich een
omstandigheid in de zin van artikel 11.1 sub 5. voordoet, is de Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en is enige schuld aan AET direct opeisbaar.
Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 11 augustus 2018.
12.2. In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of
vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. AET
en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt
genomen.
12.3. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en AET wordt beheerst door
Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en AET die naar aanleiding van
of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder
ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
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