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BRUIKLEENVOORWAARDEN 
 

Art. 1  Onderwerp 
1. Middels het aanvinken van de button “Verstuur” 
op de website 
https://www.healthsystems.philips.com/LP=1474  
gaat de in het formulier aangegeven organisatie 

(hierna: “de Klant”) een bruikleenovereenkomst 

(hierna “de Bruikleenovereenkomst”) aan met 

Philips Nederland B.V. (hierna: “Philips”) voor de 
levering van een Philips Lumify echoapparaat en, 
indien toepasselijk, een compatibele tablet 
inclusief eventuele accessoires en 

gebruiksdocumentatie (hierna: “de Goederen”).  
2. Door het aanvinken van de in lid 1 genoemde 
button verklaart degene die de 
Bruikleenovereenkomst namens de Klant aangaat 
bevoegd te zijn de Klant daartoe te 
vertegenwoordigen.  
3. De totstandkoming van de 
Bruikleenovereenkomst is onder voorbehoud van 
goedkeuring door Philips, welke zij middels een e-

mail zal bevestigen (hierna: “de Bevestiging”). 
Philips is gerechtigd haar goedkeuring te 
onthouden dan wel daar nadere voorwaarden aan 
te verbinden en zal de redenen daarvan aan de 
Klant aangeven.  
4. In de Bevestiging zal Philips exact beschrijven 
welke Goederen zij op basis van de 
Bruikleenovereenkomst aan de Klant in bruikleen 
geeft. 
 

Art. 2  Duur 
1. De Bruikleenovereenkomst gaat in op het 
moment van aflevering van de Goederen op het 
door de Klant aangegeven adres en heeft een 
duur van 5 (vijf) werkdagen. De 
Bruikleenovereenkomst kan niet (stilzwijgend) 
worden verlengd zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
overeenkomst daartoe tussen de Klant en Philips. 
2. De Klant is slechts gedurende deze periode 
gerechtigd de in bruikleen gegeven Goederen te 
gebruiken, ook indien deze pas later worden 
geretourneerd of opgehaald. Philips zal de Klant 
schriftelijk bevestigen op welke dag de Goederen 
zijn geleverd en zijn geretourneerd of opgehaald. 
2. Philips heeft te allen tijde het recht de 
Bruikleenovereenkomst met onmiddellijke ingang 
op een eerder tijdstip dan genoemd in voorgaand 
lid te beëindigen, zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn. 
 

Art. 3  Verzending 
Philips verzendt de Goederen via een koerier aan 
de Klant. De Goederen worden op de afleverdatum 
als vermeld op de Bevestiging tussen 9.00 en 
12.00 uur afgeleverd op het op de Bevestiging 
vermelde adres. De Goederen worden op de 
ophaaldatum als vermeld op de Bevestiging 
tussen 12.00 en 17.00 uur opgehaald op het op de 
Bevestiging vermelde adres. De Klant is ervoor 
verantwoordelijk dat de Goederen op genoemde 
momenten kunnen worden bezorgd en/of 
afgehaald. De kosten voor verzending bij 
aflevering en ophalen zijn voor rekening van 
Philips, tenzij bezorging of ophalen niet mogelijk is 

als gevolg van onbereikbaarheid of 
onbeschikbaarheid van de Klant. In dat geval is 
Philips gerechtigd de gemaakte (extra) kosten in 
rekening te brengen.  

 

Art. 4  Reparatie 
In geval van een defect zal Philips te harer keuze 
zorg dragen voor vervanging c.q. reparatie van de 
Goederen. Klant is niet bevoegd de Goederen te 
repareren c.q. te doen repareren anders dan door 
een door Philips aangewezen bevoegde. 
 

Art. 5  Vergoedingen 
De Klant is voor het bruikleen geen vergoeding 
aan Philips verschuldigd. 
 

Art. 6  Overdracht en gebruik 
1. Het is de Klant niet toegestaan zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van en 
overeenkomst daartoe met Philips geen rechten of 
verplichtingen voortvloeiende uit de Bruikleen-
overeenkomst aan een ander overdragen. 
2. De Klant verplicht zich de Goederen in 
overeenstemming met hun bestemming en de 
gebruiksdocumentatie te gebruiken en enkel te 
gebruiken om de werking daarvan te beproeven. 
De Klant verklaart tevens de Goederen niet te 
gebruiken voor diagnostiek van dieren of op lijken 
(bijv. in de snijzaal).  
3. Het is de Klant niet toegestaan op de Goederen 
nieuwe software te installeren dan wel bestaande 
software te verwijderen of aan te passen zonder 
toestemming van Philips. 
4. Het is de Klant niet toegestaan de Goederen 
door anderen te laten gebruiken, deze te verpan-
den, in bewaring te geven of te belenen dan wel de 
Goederen of een gedeelte daarvan op enig andere 
wijze te vervreemden. 

 

Art. 7  Eigendomsrechten en gebruik 
Het eigendomsrecht alsmede alle rechten van 
intellectueel en industrieel eigendom van alle door 
Philips aan de Klant in bruikleen gegeven 
Goederen blijven te allen tijde bij Philips of haar 
licentiegevers. 
 

Art. 8  Aansprakelijkheid 
1. De Goederen zijn gedurende de 
Bruikleenovereenkomst voor risico van de Klant. 
De Klant zal als een goed huisvader voor de 
Goederen zorgen.  
2. Bij eventueel optredende schade aan en/of 
verlies van de Goederen komen de kosten voor 
reparatie en/of vervanging voor rekening van de 
Klant. De Klant dient bij beschadiging en/of verlies 
Philips hiervan direct in kennis te stellen en even-
tuele instructies op te volgen. Ingeval van diefstal 
dient de Klant een proces-verbaal te overleggen.  
3. De aansprakelijkheid van Philips in het kader 
van de Bruikleenovereenkomst is beperkt tot 
directe schade en een bedrag van EUR 10.000 per 
gebeurtenis, met een geaggregeerd maximum van 
EUR 20.000 voor de duur van de 
Bruikleenovereenkomst.  
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Art. 9  Beëindiging 
1. Bij het eindigen of de beëindiging van de 
Bruikleenovereenkomst zal Philips de Goederen 
terugnemen. De Goederen moeten door de Klant 
in dezelfde staat als door Philips geleverd worden 
geretourneerd, dat wil zeggen in de originele ver-
pakking met alle bijgeleverde accessoires en ge-
bruiksdocumentatie.  
2. Alle eventueel door de Klant op de Goederen 
opgeslagen (persoons-)gegevens dienen voor 
retournering door Klant te zijn verwijderd. De Klant 
dient de aanwijzingen van Philips met betrekking 
tot de wijze waarop de Goederen moeten worden 
geretourneerd, strikt te volgen. 
3. Indien de Klant aan de in dit artikel genoemde 
voorwaarden niet voldoet, worden de extra kosten 
in rekening gebracht. 
 

Art. 10  Algemeen 
1. Wijzigingen en aanvullingen op de 
Bruikleenovereenkomst zijn slechts geldig indien 
deze schriftelijk zijn vastgelegd en door de Klant 
en Philips zijn ondertekend. 
2. Op de Bruikleenovereenkomst is Nederlands 
recht van toepassing. Eventuele geschillen worden 
bij uitsluiting door de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Oost-Brabant beslecht. 
 
 


