
 

 

 
 
 
Verkoop en leverings condities Medicall Life Support 
 
Prijzen  
Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en overige heffingen, exclusief verpakkingskosten, verzendkosten en 
verzekeringskosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen. 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Medicall Life Support aan te geven 
wijze in Euro’s, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van 
de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.. 
Onverminderd het bepaalde in het voorgaande, tenzij anders overeengekomen, dient voor aanvang van een 
Opleiding of cursus de volledige betaling van de cursusprijs te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de betreffende 
Cursist(en) niet gerechtigd is/zijn aan de Opleiding deel te nemen. Bij niet tijdige betaling van gevolgde cursussen, 
opleidingen of delen daarvan wordt certificering opgeschort totdat volledige betaling heeft plaats gevonden. 
 
Levertijd  
Levering geschiedt af bedrijf van Medicall Life Support. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het 
moment dat Medicall Life Support deze bij hem aflevert of doet afleveren, danwel op het moment waarop deze 
hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 
Indien niet expliciet vermeld geldt levertijd voor producten, “nader overeen te komen”. 
Levering opleidingen en training op basis van gemaakte afspraken.  
 
Geldigheidsduur offerte 
Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, met uitzondering van offertes die betrekking hebben op 
kortlopende acties. 
 
Recht van retour/afkoelingsperiode 
De Wederpartij heeft het recht om een product binnen 7 dagen na levering zonder opgave van reden te 
retourneren. Er worden geen annuleringskosten berekend. Alleen de kosten van het retourneren zijn voor rekening 
van de Wederpartij. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd onder voorwaarde  van: 
product is in onbeschadigde staat, en in originele verpakking.. 
Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee Medicall Life Support met instemming van koper is 
begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. 
 
Garantie 
Medicall Life Support, staat in voor en garandeert de deugdelijkheid van de zaken die zij levert. Voor garantie 
afspraken wordt verwezen naar garantie bepalingen van de diverse fabrikanten van de apparatuur en of 
producten. Indien door Medicall Life Support aannemelijk kan worden gemaakt dat de instructies met betrekking 
tot montage, onderhoud, opslag en gebruik niet of niet juist door de Wederpartij zijn opgevolgd vervallen de 
geldende garantiebepalingen. 
 
Aansprakelijkheid en reclamering 
Medicall Life Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Medicall 
Life Support is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
De Wederpartij dient de geleverde goederen bij aflevering te controleren op beschadiging, incompleetheid en/of 
andere manco’s aan de geleverde goederen en dit binnen 48 uur aan Medicall Life Support te melden. 
Medicall Life Support is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met 
deelname aan een Opleiding, tenzij aan Medicall Life Support opzet of grove schuld kan worden verweten.  
 
Eigendom 
 
Alle door Medicall Life Support in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Medicall 
Life Support totdat de Wederpartij alle (betalings)verplichtingen uit de met Medicall Life Support gesloten 
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Het door Medicall Life Support aan de Cursisten verstrekte 
cursusmateriaal wordt eigendom van de Wederpartij. Het intellectueel eigendom van de training, het 
cursusmateriaal en documentatie blijven bij Medicall Life Support.  
 
Geschillen en toepasselijk recht  
De rechter in of nabij de vestigingsplaats van Medicall Life Support is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis 
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Medicall Life Support het recht het geschil 
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Medicall Life Support partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing. 
 
N.B. Voor overige bepalingen, condities, en voorwaarden verwijzen wij naar de gedeponeerde Algemene 
voorwaarden en Huurvoorwaarden. Deze worden op verzoek toegezonden.  
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