Algemene voorwaarden
Inzake particuliere koop en levering
Eversense XL CGM systeem
versie 1.0 - 1 november 2018
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Partijen
1.

“Koper”; de natuurlijke persoon die het Eversense XL systeem aanschaft bij Leverancier
en

2.

Roche Diabetes Care Nederland BV, gevestigd te (1322 CK) Almere aan de Transistorstraat
41, de "Leverancier";

Koper en Leverancier hierna gezamenlijk ook te noemen de “Partijen” en ieder afzonderlijk een “Partij”;

Overwegingen
(a)

Koper wenst over te gaan tot koop, toepassing en zelfstandig gebruik van het Eversense
CGM Systeem.

(b)

Leverancier is in staat en bereid om overeenkomstig de in deze Overeenkomst opgenomen
voorwaarden Eversense CGM Systemen aan Koper te verkopen en te leveren.

1.

Definities
De volgende termen en uitdrukkingen met hoofdletter die in deze algemene voorwaarden
worden gebruikt zullen de volgende betekenis hebben:
Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden inclusief eventuele Bijlage(n) die door
Koper middels betaling van de factuur van het Eversense XL
CGM systeem en/of toebehoren zijn geaccepteerd.

Artikel:

Een artikel van deze algemene voorwaarden.

Bijlage(n):

Een aanvulling, integraal behorende bij deze algemene
voorwaarden dat door beide Partijen is geaccepteerd.

Documentatie

Alle documentatie betreffende het Eversense CGM Systeem en
Eversense DMS Systeem zoals nader omschreven in Artikel 4
van de algemene voorwaarden .

Eversense CGM Systeem

De gezamenlijke benaming voor de componenten van het
systeem gericht op de continue monitoring van de
glucosewaarde door middel van het elke paar minuten meten
van het glucoseniveau in het interstitieel vocht. Het systeem
bestaat uit de volgende componenten die gezamenlijk dan wel
los gekocht kunnen worden: CGM-sensor, CGM-zender,
inbrengset, pleisters, Eversense App en het Eversense DMS
Systeem.

Eversense DMS Systeem

Een Data Management Systeem dat via een webtoepassing
compatibel is met de Eversense App en waarin de
glucosegegevens van de eindgebruiker worden opgeslagen en
kunnen worden weergegeven.

CGM-sensor

Een apparaat dat onderhuids wordt ingebracht voor het
doorlopend meten van glucoseniveaus.

CGM-zender

Een herbruikbaar apparaat dat extern op de CGM sensor wordt
gedragen, waarmee de CGM-sensor wordt aangedreven en
glucose-informatie naar het mobiele apparaat wordt verzonden
voor weergave in de Eversense App.

Gebrek:

Het niet volledig in overeenstemming met de Specificaties
werken van het Eversense CGM Systeem of het niet
verantwoord kunnen gebruiken van het Eversense CGM
Systeem.

Levering

De handelingen gericht op het feitelijk ter beschikking stellen
aan Koper van het Eversense CGM Systeem of losse
componenten van het Eversense CGM Systeem.

Licentie:

De door Senseonics Inc. met de eindgebruikers van het
Eversense
DMS
Systeem
overeengekomen
licentieovereenkomst welke van tijd tot tijd wordt bijgewerkt en
geplaatst worden op www.eversensediabetes.com.

Specificaties:

Functionele eisen alsmede de functionaliteiten waaraan het
Eversense CGM Systeem alsmede het Eversense DMS
Systeem volgens de Documentatie dienen te voldoen.

Wet:

Elke wet, decreet, besluit, beslissing, bevel of andere regel of
maatregel uitgevaardigd door een Overheid die terzake
bevoegd is;

Wettelijk

betekent bij of krachtens de Wet.

1.1.

De Leverancier verbindt zich om één Eversense CGM Systeem en/of losse componenten
van het Eversense CGM Systeem te verkopen en te leveren aan Koper onder de
voorwaarden in deze Overeenkomst, gelijk Koper zich verbindt om de Eversense CGM
Systemen en/of losse componenten van het Eversense CGM Systeem te kopen van
Leverancier.

1.2.

Koper zal het gekochte Eversense CGM Systeem en/of de losse componenten uitsluitend
voor eigen gebruik toepassen.

1.3.

Voor de bestelling van het Eversense CGM Systeem en/of losse componenten van het
Eversense CGM Systeem zal Koper gebruik maken van het intakeformulier. Het door Koper
ondertekende intakeformulier kan digitaal naar Leverancier worden verzonden op het
aangegeven e-mailadres.

1.4.

De afgifte en het inbrengen van het gekochte Eversense CGM Systeem zal plaatsvinden bij
een door Leverancier op het intakeformulier aangegeven adres van een door Leverancier
gecontracteerde arts of instelling die bekwaam en bevoegd is om het Eversense CGM
Systeem bij Koper in te brengen en Koper over de toepassing te instrueren. Indien door
Leverancier een aantal artsen of instellingen wordt aangegeven, zal Koper een
voorkeurskeuze aangeven.

2.

Inwerkingtreding en looptijd

2.1.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het Eversense CGM Systeem en
gelden voor de periode dat Koper gebruik maakt van het Eversense CGM Systeem.

3.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Leverancier

3.1.

De Leverancier zal na ontvangst en controle van de door Koper geplaatste bestelling
middels het ondertekende intakeformulier een ontvangstbevestiging sturen aan Koper en
na betaling conform het bepaalde in Artikel 6 van deze Overeenkomst het bestelde
Eversense CGM Systeem en/of de bestelde losse componenten leveren op het adres van
de door Leverancier gecontracteerde arts of instelling.

3.2.

Indien de levering als gevolg van overmacht aan de zijde van Leverancier niet mogelijk is
zal de Leverancier de Koper daarvan tijdig op de hoogte brengen onder vermelding van de
alsdan verwachte leveringsdatum.

3.3.

De Leverancier draagt er zorg voor dat de Eversense CGM Systemen voldoen aan de
Wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften.

3.4.

Leverancier registreert de persoonsgegevens van Koper ten behoeve van de uitvoering van
de onder 1.1 genoemde werkzaamheden. Leverancier verwijst Koper naar het geldende
privacy policy op https://www.accu-chek.nl/juridisch-en-privacy voor meer informatie over
hoe Leverancier omgaat met persoonsgegevens.

4.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Koper

4.1.

Koper is zelf verantwoordelijk voor het laten inzetten, toepassen en gebruiken van het
Eversense CGM Systeem. In geval Koper onder behandeling is bij zijn huisarts en/of een
medisch specialist, zal Koper zelf zijn behandelend huisarts en/of medisch specialist
informeren over het gebruik van het Eversense CGM Systeem in het kader van de
behandeling.

4.2.

Het is de verantwoordelijkheid van Koper om in overleg met zijn zorgverzekeraar vast te
stellen of de toepassing van het Eversense CGM Systeem voor vergoeding onder de
basiszorgverzekering of aanvullende zorgverzekering in aanmerking komt.

5.

Garantiebepalingen CGM-zender en CGM-Sensor

5.1.

De levensduur van een CGM-zender is maximaal twaalf maanden en de Leverancier komt
met het oog daarop de volgende vervangingsvoorwaarden overeen met Koper:

5.2.

5.3.

(i)

Indien de CGM-zender binnen een periode van acht maanden, gerekend vanaf het
moment van inbrengen van de CGM-sensor en het plaatsen van de CGM-zender bij
de Koper, niet meer werkt conform de productspecificaties, dan levert de
Leverancier een nieuwe CGM-zender en brengt daarvoor geen kosten in rekening
bij Koper.

(ii)

Indien de CGM-zender binnen een periode van acht tot elf maanden, gerekend
vanaf het moment van inbrengen van de CGM-sensor en het plaatsen van de CGMzender bij de Koper, niet meer werkt conform de productspecificaties, dan levert de
Leverancier een nieuwe CGM-zender en brengt daarvoor zeventig procent van de
overeengekomen koopprijs in rekening bij de Koper.

(iii)

Indien de CGM-zender vanaf een periode van elf maanden, gerekend vanaf het
moment van inbrengen van de CGM-sensor en het plaatsen van de CGM-zender bij
de patiënt, niet meer werkt conform de productspecificaties, dan levert de
Leverancier een nieuwe CGM-zender en brengt daarvoor de volledige
overeengekomen koopprijs in rekening bij de Koper.

De levensduur van een CGM-sensor is maximaal hondertachtig dagen en de Leverancier
komt met het oog daarop de volgende vervangingsvoorwaarden overeen met Koper.
(i)

Indien de CGM-sensor binnen een periode van hondertwintig dagen, gerekend
vanaf het moment van inbrengen van de CGM-sensor bij de Koper, niet meer werkt
conform de productspecificaties, dan levert de Leverancier een nieuwe CGM-sensor
en brengt daarvoor geen kosten in rekening bij Koper

(ii)

Indien de CGM-sensor binnen een periode vanaf hondereenentwintig tot
hondervijftig dagen, gerekend vanaf het moment van inbrengen van de CGM-sensor
bij de Koper, niet meer werkt conform de productspecificaties, dan levert de
Leverancier een nieuwe CGM-sensor en brengt daarvoor zeventig procent van de
overeengekomen koopprijs in rekening bij de Koper.

(iii)

Indien de CGM-sensor binnen een periode vanaf hondereenenvijftig dagen,
gerekend vanaf het moment van inbrengen van de CGM-sensor bij de Koper, niet
meer werkt conform de productspecificaties, dan levert de Leverancier een nieuwe
CGM-sensor en brengt daarvoor de volledige overeengekomen koopprijs in
rekening bij de Koper.

De in de leden 1 en 2 opgenomen vervangingsgaranties gelden bij een juist en zorgvuldig
gebruik en toepassing van het Eversense CGM Systeem conform de in Artikel 4.4. sub i en
ii genoemde instructiehandleiding en gebruikershandleiding en vervallen indien de Koper
zelf wijziging(en) aanbrengt of laat aanbrengen in het Eversense CGM Systeem dan wel
indien sprake is van onnauwkeurig, onzorgvuldig en/of roekeloos gebruik van het Eversense
CGM Systeem door de Koper waardoor het Eversense CGM Systeem en/of een van de
componenten beschadigt en/of defect raakt.

6.

Prijs, facturering en betaling

6.1.

De overeengekomen prijs per Eversense CGM Systeem alsmede de prijs van de losse
componenten zijn opgenomen op het intakeformulier en in te zien op www.accu-chek.nl.

6.2.

De prijzen voor het Eversense CGM Systeem worden jaarlijks door de Leverancier
geïndexeerd volgens het ‘prijsindexatiecijfer materiële kosten’ zoals deze jaarlijks wordt
gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

6.3.

Koper draagt er zorg voor dat betaling plaatsvindt binnen 14 dagen na factuurdatum.
Inbrengen van het Systeem vindt slechts plaats nadat betaling heeft plaatsgevonden.

7.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1.

Het toepassen van het Eversense CGM Systeem komt volledig voor rekening en risico van
de Koper. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade
van Koper die het gevolg is van een Gebrek of van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig
gebruik en/of toepassing van het Eversense CGM Systeem door Koper en/of de
eindgebruiker, waaronder in ieder geval moet worden begrepen het gebruik door Koper
en/of eindgebruiker in afwijking van de gebruikshandleiding voor het Eversense Data
Management Systeem en/of verlies van het Eversense XL CGM systeem.

7.2.

Koper vrijwaart de Leverancier voor alle aanspraken, schade en of boeten van derden in
verband met een Gebrek en/of het al dan niet onjuiste en/of onzorgvuldige gebruik of
toepassing van het Eversense CGM Systeem als bedoeld in het vorige lid.

8.

Slotbepalingen

8.1.

Indien Koper voorafgaand aan het inbrengen van het Eversense Systeem, maar na betaling
van de factuur, besluit af te zien van het laten inbrengen van het Eversense Systeem zal
Koper Leverancier daarvan binnen 5 werkdagen na de datum waarop het Systeem
ingebracht zou worden informeren. Indien het inbrengen niet heeft plaatsgevonden en ook
niet zal plaatsvinden, zal Leverancier de kosten binnen 30 dagen na oorspronkelijke datum
van inbrengen aan Koper crediteren.

8.2.

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze
overeenkomst over te dragen aan derden, behoudens voorgaande schriftelijke toestemming
van de andere Partij. Onder ‘derden’ als bedoeld in dit Artikel worden evenwel niet begrepen
de ondernemingen die behoren tot de Roche Group hetgeen meebrengt dat het de
Leverancier vrijstaat om de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder
toestemming of instemming van de Koper over te dragen aan een andere onderneming of
entiteit binnen de Roche Group.

8.3.

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.4.

Partijen trachten alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de algemene
voorwaarden bij voorkeur in onderling overleg tot een oplossing te brengen, zo nodig met
behulp van een in gezamenlijk overleg te benoemen mediator conform het daartoe
strekkende reglement van de Mediatorsfederatie Nederland zoals dat ten tijde van het
ontstaan van het conflict luidt. Voor een klacht kan Koper zich wenden tot:

Roche Diabetes Care Nederland B.V.,
t.a.v. Accu-Chek Diabetes Service
Postbus 1450
1300 BL Almere
of op telefoonnummer 0800-022 0585 of via e-mailadres almere.dc@roche.com.
8.5.

Indien met betrekking tot geschillen door Partijen onderling geen oplossing wordt bereikt of
redelijkerwijs niet kan worden verwacht, zullen deze geschillen worden beslecht door de
bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter.

