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Onderstaand vindt u de wederverkoper voorwaarden die van toepassing zijn bij Van Os Medical B.V.,
gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 20143376.
Artikel 1.
Nieuwe wederverkoper
1.1. Wanneer wederverkoper, nader te noemen afnemer, goederen af wil nemen van Van Os Mecdical
B.V., nader te noemen leverancier, dient afnemer vóór de eerste bestelling een intakeformulier in te
vullen. Deze dient, samen met een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (van
maximaal 3 maanden oud), ingevuld te worden opgestuurd naar leverancier. Nadat leverancier de
ingediende documenten op volledigheid en juistheid heeft gecontroleerd, wordt door leverancier een
debiteurennummer aangemaakt en kan afnemer een order plaatsten bij leverancier;
1.2. De eerste order(s) die door afnemer bij leverancier worden geplaatst dienen vooruit te worden
betaald. Wanneer afnemer in totaal meer dan € 500,- aan orders heeft geplaatst én (vooruit) heeft
betaald, ontvangt afnemer voor de daaropvolgende order(s) een leverancierskrediet van 14 dagen. Bij
een eerste order met een minimale waarde van € 500,- dient deze order volledig vooruit te worden
betaald.
Artikel 2.
Krediettermijnen
2.1. De standaard krediettermijn bedraagt 14 dagen;
2.2. Zoals bij artikel 1.2. genoemd dient afnemer, tot er een totaalwaarde van meer dan € 500,- heeft
besteld én (vooruit) is betaald, orders vooruit te betalen. Bij een eerste order met een waarde hoger
dan € 500,- dient deze order volledig te worden betaald;
2.3. Wanneer afnemer meer dan € 500,- aan orders heeft besteld én (vooruit) heeft betaald, kan er
vanaf dat moment voor worden gekozen om op basis van factuur te betalen. Facturen behorend bij
geplaatste orders dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan;
2.4. Leverancier werkt met kredietlimieten. Per afnemer wordt, onder andere op basis van geschatte
maandomzet, groeipotentieel, grootte van het assortiment dat afgenomen wordt en mate van
partnership, individueel het plafond van deze kredietlimiet bepaald. Dit plafond kan per kwartaal
worden verhoogd of verlaagd;
2.5. Leverancier heeft het recht om nieuw geplaatste order(s) niet uit te leveren, wanneer het bij
artikel 2.4. genoemde plafond van de kredietlimiet is bereikt door afnemer of wanneer
krediettermijnen zijn overschreden. Afnemer dient eerst tot betaling van de openstaande facturen
over te gaan, alvorens leverancier de nieuw geplaatste order(s) uit zal gaan leveren.
Artikel 3.
Ingebrekestelling
3.1. Wanneer afnemer niet binnen de bij artikel 2 (krediettermijnen) genoemde termijnen betaalt,
ontvangt deze binnen bij leverancier gestelde periodes betaalherinneringen van leverancier voor
orders/facturen waarvoor afnemer in gebreke is;
3.2. Indien leverancier vorderingen ter incasso uit handen moet geven, wordt het bedrag van de
vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten ten laste van de afnemer komen tot het daarvoor door leverancier betaalde of verschuldigde
bedrag, inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van eigendommen van
leverancier.
Artikel 4.
Overige bepalingen
4.1. Wanneer bovengenoemde bepalingen geen uitkomst bieden in zaken, is de beslissing van de
leverancier doorslaggevend;
4.2. Alle genoemde bedragen in deze wederverkoper voorwaarden zijn exclusief BTW.
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