Leverings- en verkoopvoorwaarden First Class Ortho B.V.
Deze leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten zoals die
door First Class Ortho en haar afnemers worden afgesloten.
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: First Class Ortho B.V.
Adres:
Vermeerlaan 10
Postcode:
1412 JX
Plaats:
Naarden
KVK-nummer: 66269962
BTW nummer: NL856472190B01
Vestigingsnr: 000034909370
Inschrijving: Hoofdvestiging
1. Definities
1.1 In deze leverings- en verkoopvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Leverancier: First Class Ortho, de
leverancier van orthodontie producten voor orthodontisten en tandartsen.
1.2 De koper: de afnemende wederpartij van leverancier, die handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf (tandartsen en orthodontisten), is degene met wie koopovereenkomsten tot
levering van producten worden afgesloten;
1.3 Overeenkomst: elke afspraak tussen de koper en First Class Ortho die erop gericht is tot het
leveren van producten door First Class Ortho aan de koper.
2. Dwingend recht
2.1 De wettelijke regeling voor het opnemen van voorwaarden in het algemeen en voor
voorwaarden als de onderhavige in het bijzonder, zijn opgenomen in het zesde boek van het
Burgerlijk Wetboek, onder afdeling drie van titel 5 en beslaat de artikelen 231 tot en met 247.
Van de meeste wetsartikelen mag niet worden afgeweken omdat deze van dwingend recht zijn.
2.2 Onderhavige voorwaarden zijn niet van toepassing op door First Class Ortho en haar
wederpartij gesloten arbeidsovereenkomsten.
3. Producten & dienstverlening First Class Ortho
3.1 First Class Ortho is een leverancier van orthodontie producten voor orthodontisten en
tandartsen. Het assortiment bestaat uit diverse brackets, draden, elastieken en andere
hulmiddelen die gebruikt worden voor het plaatsen van een vaste beugel.
3.2 First Class Ortho is leverancier van kwalitatief hoogstaande producten en zal er alles aan
doen om een tevreden klant te realiseren.
3.3 Bij vragen of onduidelijkheden omtrent deze leverings- en verkoopvoorwaarden verzoeken
wij de koper om contact met First Class Ortho op te nemen.
3.4 Alle producten van First Class Ortho zijn eveneens te verkrijgen en te bestellen via haar
webshop.
3.5 First Class Ortho levert uitsluitend aan bedrijven.
3.6 De producten die First Class Ortho aan haar kopers levert zijn van hoogwaardige kwaliteit
en worden geproduceerd en vervaardigd in de lijn van filosofie die de bekende Amerikaanse
orthodontist Tom Pitts hierin gestalte geeft.
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4. Toepasselijkheid algemene leverings- en verkoopvoorwaarden
4.1 Deze leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en
toekomstige overeenkomsten die First Class Ortho met koper of derden afsluit.
4.2 De bepalingen van deze leverings- en verkoopvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding
en iedere overeenkomst tussen leverancier en koper waarop leverancier deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
4.3 Door het plaatsen van een order gaat de koper akkoord met deze voorwaarden.
4.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4.5 Leverings- en verkoopvoorwaarden van de koper zélf zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige
voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige
bepalingen in deze leverings- en verkoopvoorwaarden van leverancier met die van de koper
slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van
leverancier.
4.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze leverings- en verkoopvoorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze leverings- en
verkoopvoorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en de koper zullen alsdan
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
5. Totstandkoming van overeenkomsten
5.1 Een overeenkomst komt tussen de leverancier en de koper tot stand op het moment dat de
koper een orderbevestiging van de te leveren goederen goedkeurt.
Op dat moment vindt een aanvaarding plaats door de koper van het aanbod van de leverancier.
5.2 Een orderbevestiging kan door de klant worden goedgekeurd en daarmee worden aanvaard
middels een schriftelijke, telefonische of digitale goedkeuring.
6. Aanbiedingen en offertes
6.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van First Class Ortho zijn vrijblijvend, tenzij in het
aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
6.2 De door leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand,
tenzij anders aangegeven.
Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper
binnen 1 maand wordt bevestigd.
6.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
De vermelde prijzen zijn in euro's (€)
6.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.
7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.3 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt.
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Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de koper in rekening te brengen.
7.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is
uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige (bestel)gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorde te zijn.
7.5 Indien door leverancier of door leverancier ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de koper of een door de koper
aangewezen locatie, draagt de koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.6 De koper vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de koper toerekenbaar is.
8. Levering
8.1 De koper krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail. Indien
een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de koper binnen 3 dagen bericht. In overleg met de
koper zal de bestelling dan door First Class Ortho worden aangehouden of door de koper
worden geannuleerd.
8.2 De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat de koper heeft opgegeven bij het
plaatsen van de bestelling
8.3 De levertijd van de producten is maximaal 5 werkdagen.
8.4 De koper is verplicht de producten in eerste instantie in ontvangst te nemen op het moment
dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze
hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
8.5 Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier gerechtigd de producten op te
slaan voor rekening en risico van de koper.
8.6 Leverancier is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij
overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.
Leverancier is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8.7 Indien de levering op verzoek van de koper wordt uitgesteld, is de koper een vergoeding
aan de leverancier verschuldigd, in verband met opslagkosten die de leverancier moet maken,
de extra risico’s die de leverancier dientengevolge loopt. Deze vergoeding bedraagt 10% van
de factuurwaarde per maand.
Vanaf het moment van de aflevering aan de koper, zijn de producten voor risico van de koper.
8.8 In geval van schade tijdens het transport kunnen de producten binnen zeven dagen
vervangen worden.
8.9 Levering van producten aan de koper is gratis.
9. Monsters en modellen
9.1 Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts
als aanduiding, als voorbeeld en ter indicatie, te zijn verstrekt van de werkelijke weergave van
het product, zonder dat het monster of model aan deze werkelijke weergave behoeft te worden
beantwoordt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het verstrekte monster of model
daarmee in werkelijkheid zal overeenstemmen.
10. Vergoedingen, prijs en kosten
10.1 Leverancier mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het
moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben
voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten
verpakkingsmateriaal. Dit geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst was te voorzien.
10.2 De door leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.
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10.3 De koper wordt door leverancier geïnformeerd over de eventueel in rekening te brengen
kosten en heffingen genoemd in 10.2 die in het kader van de overeenkomst doorberekend
worden.
11. Wijziging van de overeenkomst
11.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering
ervan het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
11.2 Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties heeft, zal leverancier de koper hierover tevoren inlichten.
11.3 In afwijking van het te dezen bepaalde zal leverancier geen meerkosten in rekening
kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan
hem kunnen worden toegerekend.
12. Betaling
12.1 Tenzij schriftelijk anders door First Class Ortho is aangegeven, dient betaling vooraf te
geschieden. Betaling dient te geschieden:
- Middels bancaire overschrijving via Ideal.
Dit geschiedt middels vooruitbetaling op de door First Class Ortho aangegeven bankrekening.
- Middels factuur.
Indien betaling per factuur geschiedt, wordt het orderbedrag na levering gefactureerd. De koper
dient dit bedrag, binnen 14 dagen na levering, aan de koper op aangegeven bankrekening over
te maken. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
12.2 Bij niet of niet gehele betaling binnen 14 dagen na levering, volgt een 1e aanmaning
waarin de koper wordt verzocht alsnog het gehele bedrag binnen een termijn van 7 dagen te
voldoen.
12.3 Blijft betaling ook nadien uit of wordt de factuur niet geheel voldaan, dan volgt een 2e
aanmaning waarin de koper verzocht wordt binnen 5 dagen te betalen.
12.4 Na de termijn genoemd in 10.3 zal First Class Ortho de koper een in gebrekestelling
versturen per email en geeft de koper hierin nogmaals uiterlijk 3 werkdagen de tijd om het
verschuldigde bedrag alsnog aan First Class Ortho te voldoen.
12.5 De koper die ná ommekomst van deze 3 werkdagen nog steeds niet het
verschuldigde bedrag heeft voldaan is in verzuim.
12.6 Aan de koper die in verzuim is, wordt wettelijke (handels)rente in rekening gebracht
berekend over de hoofdsom. Dit is 2,5%.
12.7 Nadat de koper in verzuim is getreden, is de vordering door First Class Ortho in rechte
opeisbaar geworden. Per direct zal dan eveneens een incassokantoor worden ingeschakeld om
de vordering alsnog van de koper voldaan te krijgen.
12.8 De meerkosten voor het inschakelen van dit incassokantoor zijn voor rekening van de
koper.
12.9 Indien de koper in verzuim is en in gebreke blijft in een tijdige voldoening van het totale
factuurbedrag, dan verbeurt hij aan koper een directe opeisbare boete van 10% over het nog
verschuldigde factuurbedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
12.10 Indien leverancier hogere kosten heeft gemaakt die in direct verband bestaan met de
niet of niet tijdige betaling van de koper, waarbij deze kosten redelijkerwijs en noodzakelijk zijn
gemaakt door de leverancier, zullen deze hogere noodzakelijke kosten, eveneens direct
opeisbaar zijn en ten laste van de koper komen.
12.11 Wordt de vordering, de wettelijke (handels)rente en de door het incassokantoor gemaakte
kosten niet of niet geheel door de koper betaald, dan zal de koper in rechte worden betrokken
middels een betekende incassodagvaarding door een gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.
12.10 Alle buitengerechtelijke incassokosten en alle gerechtelijke (veroordelings)kosten komen
ten laste van de koper.
De hoogte van de incassokosten worden bepaald door het incassokantoor zelf.
De hoogte van de gerechtelijke kosten, alsmede de kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn
afhankelijk van de op dat moment geldende wettelijke (gerechtelijke) tarieven en de eventueel
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van toepassing zijnde vrije tarieven van een gerechtsdeurwaarder ten aanzien van bepaalde
kostencomponenten.
12.11 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling
van de koper, zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar.
12.12 In het uiterste geval zal executoriaal beslag worden uitgevoerd.
De deurwaarder zal daartoe de koper voorzien van een afschrift van het daartoe strekkende
executoriale vonnis dat hem betekend wordt.
13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle door leverancier geleverde producten (brackets, draden, elastieken en andere
hulmiddelen), daaronder mede begrepen het geleverde gebruiksprotocol van de Amerikaanse
orthodontist Tom Pitts, blijven eigendom van leverancier totdat de koper alle navolgende
verplichtingen uit de met leverancier gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
13.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten,
daaronder mede begrepen het gebruiksprotocol genoemd in 13.1, op welke wijze dan ook te
vermaken, aan te passen en op te laten gaan in, te assembleren met, of toe te voegen aan een
ander product, zodat een nieuw (op maat gemaakt) product ontstaat, van waaruit het originele
door leverancier geleverde product niet meer authentiek en schadevrij kan worden
gedestilleerd.
13.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten,
daaronder mede begrepen het gebruiksprotocol genoemd in 13.1, te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
13.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht leverancier, zo snel
als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
13.5 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, daaronder
mede begrepen het gebruiksprotocol genoemd in 13.1, te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
13.5 De door de leverancier geleverde producten, daaronder mede begrepen het
gebruiksprotocol genoemd in 13.1, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden toegepast of doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.
13.6 Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan
leverancier, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van leverancier zich bevinden en die producten, daaronder mede begrepen het
gebruiksprotocol genoemd in 13.1, mede terug te nemen.
14. Garantie
14.1 Leverancier garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan kunnen worden gesteld.
14.2 De onder 14.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren producten zijn
bestemd voor het gebruik in het buitenland en de koper van dit gebruik ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan leverancier.
14.3 De onder 14.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na
levering, tenzij anders schriftelijk is kenbaar gemaakt door leverancier.
14.4 Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties, zal leverancier de
producten binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper,
naar keuze van leverancier, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging
verbindt de koper zich reeds nu de vervangen producten aan leverancier te retourneren en de
eigendom aan leverancier te verschaffen.
14.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
leverancier, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te
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brengen aan het product of producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor
het product niet bestemd is.
15. Opschorting en ontbinding
15.1 Leverancier is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen richting de koper op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- Na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede
grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
15.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de koper
onmiddellijk opeisbaar.
15.3 Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen richting de koper opschort, behoudt
hij zijn aanspraken zoals die uit de wet en overeenkomst voortvloeien.
15.4 Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
16. Aansprakelijkheid
16.1 Indien door leverancier geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
leverancier jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder 14. Garanties is
geregeld.
16.2 Indien leverancier aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen
tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van leverancier in het
voorkomende geval te verstrekken uitkering.
16.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan leverancier toegerekend kan
worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
leverings- en verkoopvoorwaarden.
16.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leverancier of
zijn ondergeschikten.
16.6 De leverancier is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk te stellen voor door de koper
gemonteerde, geplaatste en/of toegepaste in het kader van de uitoefening van het beroep of
bedrijf door de koper.
Dit geldt ook voor het door de koper gehanteerde en/of toegepaste gebruiksprotocol van Tom
Pitts, zoals dit wordt geleverd bij de door de leverancier aan koper geleverde producten.
16.7 De leverancier is uiteraard ook nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk te stellen voor
het door de koper op onjuiste wijze monteren, plaatsen en/of toepassen van aan koper
geleverde producten.
Dit geldt ook voor het door de koper op onjuiste wijze hanteren en/of toepassen van het
gebruiksprotocol van Tom Pitts, zoals dit wordt geleverd bij de door de leverancier aan koper
geleverde producten.

Leverings- en verkoopvoorwaarden First Class Ortho B.V. augustus 2016

6

17. Overgangsrisico productlevering
17.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper feitelijk
worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen
derden worden gebracht.
18. Overmacht
18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt in deze leverings- en verkoopvoorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
producten, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van leverancier worden daaronder mede begrepen.
18.3 Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten
nakomen.
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
18.5 Voor zover leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
overeenkomst.
19. Vrijwaringen
19.1 De koper vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering
van de overeenkomst worden gebruikt.
20. Geschillen en bevoegde rechter
20.1 Op alle door First Class Ortho gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende
feitelijke handelingen en rechtsgevolgen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
20.2 Deze overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende feitelijke handelingen
en rechtsgevolgen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk te zijn verricht.
20.3 Voor zover de wet dit toelaat en First Class Ortho geen andere bevoegde rechter verkiest,
zullen alle geschillen, die uit met First Class Ortho gesloten overeenkomsten voortvloeien,
worden berecht door de bevoegde van het arrondissement waartoe de hoofdvestiging van First
Class Ortho behoort.
21. Wijziging leverings- en verkoopvoorwaarden
21.1 First Class Ortho is bevoegd tot het eenzijdig wijzigen dan wel herroepen van
onderhavige leverings- en verkoop voorwaarden, mits zij de koper hiervan één maand van te
voren schriftelijk op de hoogte stelt, vanaf welk moment deze gewijzigde leverings- en
verkoopvoorwaarden op alle (bestaande) rechtsverhoudingen (overeenkomsten) tussen koper
en First Class Ortho van toepassing zijn.
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