ALGEMENE VERKOOP-VOORWAARDEN SANQUIN versie oktober 2005.
I

ALGEMEEN

1.
Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle
opdrachten aan Stichting Sanquin Bloedvoorziening (“Sanquin”) tot verkoop en levering door
Sanquin van zaken, verlenen van diensten en/of uitvoering door Sanquin van
werkzaamheden, en op alle overeenkomsten met Sanquin. Alle offertes en prijsopgaven van
Sanquin zijn vrijblijvend. Sanquin is eerst gebonden aan bestellingen of opdrachten van de
wederpartij, afnemer of opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”) indien en na schriftelijke
acceptatie door Sanquin. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk
indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2.
Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders vermeld op de factuur, dienen facturen te worden voldaan binnen 30 dagen na
factuurdatum, zonder recht op verrekening of opschorting. Bij overschrijding van de
betalingstermijn zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een
vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke rente plus 1% over het
openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand zal gelden als een maand.
Daarenboven is Sanquin gerechtigd tot het verhalen van alle door haar gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen.
II

VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN LEVERING VAN ZAKEN

3.
Prijzen:
Voor kort houdbare bloedproducten en daaraan gerelateerde diensten geleverd in Nederland
geldt dat de prijzen in rekening worden gebracht, die voor het betreffende jaar door het
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zijn vastgesteld aan de hand van de
begroting van Sanquin.
Prijzen c.q. tarieven voor producten en diensten, waarvoor door VWS geen prijzen c.q.
tarieven zijn vastgesteld zoals hiervoor bedoeld, zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen en
belastingen en exclusief verzend-, vracht- en verzekeringskosten [maar inclusief
verpakkingskosten] en gebaseerd op de prijslijst per datum prijsopgave Sanquin. Sanquin
behoudt zich het recht voor om haar prijzen voor reeds verkochte maar nog te leveren zaken
aan te passen, indien en zodra de kostprijs of een der kostprijsbestanddelen, waaronder
begrepen heffingen en belastingen, van die zaken is gestegen.
4.
Levering, risico overgang en opslag van zaken
Zaken worden vervoerd voor rekening en risico van Opdrachtgever tenzij anders
overeengekomen.
Tenzij
anders
overeengekomen
is
Opdrachtgever
eveneens
verantwoordelijk voor adequate verzekering van de zaken vanaf het moment dat de zaken
worden ingeladen, met dien verstande dat Sanquin zulks op verzoek en voor rekening van
Opdrachtgever kan doen. Overeengekomen leveringstermijnen zijn streeftermijnen.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door Sanquin aan hem geleverde zaken adequaat
en veilig worden opgeslagen, beheerd en gebruikt, in overeenstemming met toepasselijke
regelgeving en daartoe door Sanquin te geven aanwijzingen. Opdrachtgever mag zaken
slechts doorleveren met toestemming van Sanquin en houdt een sluitende registratie bij van
het gebruik van de zaken.
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5.
Garantie
Sanquin garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de overeengekomen specificaties
en de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen inzake bruikbaarheid en deugdelijkheid. Ingeval
van door Sanquin van derden afgenomen en aan Opdrachtgever doorgeleverde zaken, geldt
de garantietermijn zoals de derde die jegens Sanquin heeft afgegeven. Ieder recht op
garantie vervalt indien (i) niet kan worden aangetoond dat de door Sanquin gegeven
aanwijzingen met betrekking tot opslag, beheer en/of gebruik van de geleverde zaken of
anderszins exact zijn opgevolgd, (ii) de geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet
in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming en/of (iii) de
Opdrachtgever of niet door Sanquin ingeschakelde derden zonder toestemming van Sanquin
aan de door Sanquin geleverde zaken werkzaamheden hebben verricht.
6.
Reclames
De Opdrachtgever dient terzake van uiterlijk waarneembare gebreken en/of geleverde
hoeveelheden zo spoedig mogelijk schriftelijk te reclameren, doch in ieder geval binnen 7
dagen na ontvangst van de zaken onder vermelding van leverings- en produktnummer en
datum van aflevering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Sanquin vervalt. Dit recht
van reclame vervalt bij gebruik, verwerking of doorlevering van de zaken.
Reclames terzake van bij levering niet waarneembare gebreken, die zich manifesteren binnen
de tussen Opdrachtgever en Sanquin overeengekomen garantietermijn dienen zo spoedig
mogelijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na het manifesteren van deze gebreken
schriftelijk te geschieden onder vermelding van leverings- en produktnummer, bij gebreke
waarvan elke aanspraak jegens Sanquin vervalt.
Sanquin dient door de Opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te
onderzoeken. Bij een door de Opdrachtgever bewezen gegronde reclame kan Sanquin te
harer keuze de zaken of onderdelen daarvan waarop de reclame betrekking heeft, vervangen
of aan de Opdrachtgever de factuurwaarde crediteren. Retourzending van zaken geschiedt
voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
7.
Eigendomsvoorbehoud
Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Sanquin totdat alle bedragen
die Opdrachtgever aan Sanquin verschuldigd is terzake van door Sanquin geleverde diensten
en zaken volledig aan Sanquin zijn voldaan.
III VOORWAARDEN
WERKZAAMHEDEN
8.

VOOR

VERLENEN

VAN

DIENSTEN

EN

UITVOEREN

VAN

Prijzen/tarieven

Prijzen c.q. tarieven van Sanquin, anders dan de prijzen voor diensten die samenhangen met
de levering van kort houdbare bloedproducten in Nederland die door VWS worden
vastgesteld en de tarieven voor Diagnostische bepalingen van Sanquin Diagnostiek waarvoor
CTG tarieven gelden, zijn exclusief BTW en andere heffingen en belastingen en exclusief
materialen, licentievergoedingen, reis- en verblijfkosten. Geoffreerde prijzen zijn gebaseerd
op een inschatting van de te besteden tijd en zijn onderhevig aan nacalculatie, tenzij expliciet
fixed price is afgesproken. Sanquin is gerechtigd om haar tarief tussentijds te verhogen
indien en voorzover de kosten van personeel, licenties en materialen hoger worden.
9.

Inspanningsverplichting.
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Sanquin zal zich naar beste vermogen inspannen om de door haar onder de overeenkomst te
verlenen diensten juist en tijdig uit te voeren. Sanquin neemt echter uitdrukkelijk –tenzij
anders overeengekomen- geen resultaatsverplichting op zich. Afgesproken termijnen zijn –
tenzij anders overeengekomen- uitsluitend streeftermijnen. In geval van dreigende
overschrijding van overeengekomen termijnen, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg
treden.
10.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op materialen, zaken, concepten, ideeën, modellen,
ontwerpen of anderszins die door Sanquin aan Opdrachtgever worden geleverd en/of door
Sanquin of haar werknemers of door Sanquin ingeschakelde derden in het kader van de
overeenkomst zijn ontwikkeld, blijven eigendom van Sanquin en/of haar licentiegevers.
Sanquin is gerechtigd tot het op haar naam en voor haar rekening aanvragen van octrooien
ter bescherming van door haar of haar werknemers onder de overeenkomst gedane
uitvindingen, tenzij anders overeengekomen. Het recht van Opdrachtgever is, tenzij anders
overeengekomen, beperkt tot een non-exclusief gebruiksrecht van data en resultaten van
door Sanquin onder de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden. Indien is
overeengekomen dat Opdrachtgever het exclusieve recht tot gebruik van data en resultaten
binnen een bepaald toepassingsgebied heeft verkregen, geldt die exclusiviteit voor een
periode van maximaal 5 jaar en behoudt Sanquin daarenboven te allen tijde het recht om die
data en resultaten te gebruiken voor niet commerciële research doeleinden.
11.
Geheimhouding en materialen
Opdrachtgever en Sanquin verplichten zich over en weer om alle informatie, data,
documentatie en onderzoeksmaterialen die zij van de andere partij hebben verkregen in het
kader van een overeenkomst en die niet reeds publiek bekend is en/of voor het publiek
toegankelijk (“vertrouwelijke informatie”) geheim te houden met dezelfde mate van
zorgvuldigheid als de ontvangende partij betracht ter geheimhouding van haar eigen
vertrouwelijke informatie. Opdrachtgever dient, tenzij expliciet anders overeengekomen, alle
van Sanquin verkregen vertrouwelijke informatie op eerste verzoek van Sanquin en in ieder
geval binnen 30 dagen na beëindiging of expiratie van de overeenkomst aan Sanquin te
retourneren of te vernietigen, zulks naar keuze van Sanquin (hierbij zal rekening dienen te
worden gehouden met de afspraken over het aanleggen van een databestand van patienten
ten behoeve van diagnostische bepalingen zoals onder andere de aanwezigheid van
irregulaire antistoffen).
IV SLOT BEPALINGEN
12.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
De aansprakelijkheid van Sanquin in verband met gebreken in de door haar geleverde zaken
is uitputtend neergelegd in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. Sanquin is slechts
aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde
zaken en/of tekortkoming in door haar verleende diensten en/of uitvoering van andere
werkzaamheden indien en voorzover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van Sanquin, haar leidinggevenden of haar werknemers. Voor het overige is
elke aansprakelijkheid van Sanquin uitgesloten. Aansprakelijkheid van Sanquin voor
bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. De door
Sanquin te betalen schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de
geleverde zaken of verleende diensten waardoor of in verband waarmee de schade is
veroorzaakt dan wel, indien de schade is gedekt door een verzekering van Sanquin, het
bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.
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Opdrachtgever vrijwaart Sanquin en door Sanquin bij de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde hulppersonen en werknemers, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van
door deze derden geleden schade voortvloeiende uit (i) toepassing of het gebruik van de data
en/of resultaten van de werkzaamheden van Sanquin door Opdrachtgever en/of een derde
aan wie Opdrachtgever heeft toegestaan die resultaten te gebruiken, (ii) tekortschieten door
de Opdrachtgever, diens werknemers of ingeschakelde hulppersonen in de uitvoering van de
overeenkomst met Sanquin en/of uitvoering van de overeenkomst met derden terzake van
door Sanquin geleverde zaken of diensten en (iii) de uitvoering door Sanquin van de
overeenkomst met Opdrachtgever, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die
welke de Opdrachtgever heeft jegens Sanquin, alles tenzij er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van Sanquin, haar leidinggevenden of haar werknemers.
Opdrachtgever draagt er jegens Sanquin zorg voor dat hij adequaat verzekerd is en blijft voor
aansprakelijkheid.
13.
Ontbinding
Sanquin is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever terstond, zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden indien (i) Opdrachtgever
enige verplichting onder de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet; (ii) een
aanvraag is ingediend tot faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, (de
onderneming van) Opdrachtgever wordt geliquideerd of ontbonden of anderszins blijkt dat
Opdrachtgever niet langer solvabel is; (iii) Opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten staakt dan
wel (een substantieel deel van) zijn bedrijfsactiviteiten verkoopt of (iv) wijziging van
zeggenschap over Opdrachtgever.
14.
Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten met Sanquin is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die
mochten ontstaan met betrekking tot de uitvoering of uitleg van een overeenkomst met
Opdrachtgever, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam.
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