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Onderstaand vindt u de zichtzending voorwaarden die van toepassing zijn bij Van Os Medical B.V. Deze
zijn afgeleid van de ‘Algemene Voorwaarden’, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder
handelsregisternummer 20143376.
Artikel 1.
Waarom zichtzending?
1.1. Van Os Medical B.V., nader te noemen leverancier, wil haar klanten optimaal van dienst zijn. Om
wederverkopers, nader te noemen afnemers, te helpen bij de keuze voor producten die zij in hun
assortiment willen dragen, biedt leverancier de mogelijkheid tot zichtzendingen.
Artikel 2.
Wat houdt een zichtzending in?
2.1. Bij een zichtzending is het voor afnemer mogelijk om een product ‘op zicht’ aan te vragen. Dit
betekent dat leverancier het product naar afnemer opstuurt en dit product voor een periode van
maximaal 10 werkdagen door afnemer ‘op zicht’ kan worden behouden. Binnen deze 10 werkdagen
kan worden bepaald of het product geschikt is om op te nemen in het assortiment van afnemer. Het
is mogelijk om de zichttermijn eenmalig te verlengen met 5 werkdagen. Wanneer dit wenselijk is, dient
dit telefonisch of schriftelijk aangevraagd te worden bij leverancier en dient daarbij de reden van
verlening duidelijk gemaakt te worden;
2.2. In de periode dat de zichtzending in bezit is van afnemer, kan het product worden bekeken en
worden getest. Het is echter niet de bedoeling dat het product uitgebreid wordt uitgeprobeerd. Tijdens
de zichttermijn kan worden bepaald of het zichtproduct een geschikt product is;
2.3. Wanneer er een zichtaanvraag is gedaan, ontvangt afnemer van leverancier automatisch een
factuur voor het product. Wanneer er voor wordt gekozen om het product retour te sturen, ontvangt
afnemer, zodra het product in goede staat door leverancier retour is ontvangen, een creditnota voor
de eerder verstuurde factuur. Het product dient echter wel vóór het verstrijken van de zichtperiode
naar leverancier terug gestuurd te worden. Wanneer het product welke afnemer ‘op zicht’ heeft
aangevraagd wil behouden, dient de bijbehorende factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te
worden betaald.
Artikel 3.
Zichtzending overeenkomst
3.1. Voor iedere zichtzending wordt een zichtzending overeenkomst opgesteld en verstuurd naar de
betreffende afnemer. In deze zichtzending overeenkomst staan de condities vermeld die van
toepassing zijn op de betreffende zichtzending. Afnemer dient de overeenkomst (eventueel) aan te
vullen en getekend en ingescand als Pdf-bestand retour te sturen naar leverancier;
3.2. Zodra de getekende zichtzending overeenkomst door leverancier retour is ontvangen kan de
zichtzending worden beoordeeld en definitief worden gemaakt. Wanneer leverancier de zichtzending
overeenkomst goedkeurt wordt het product zo snel mogelijk naar de afnemer verstuurd.
Artikel 4.
Eisen zichtzendingen
4.1. De volgende condities zijn van toepassing op zichtzendingen:
 Voor een zichtzending geldt een maximum van 1 product;
 Het is niet toegestaan om twee of meer gelijke artikelen als zichtzending in bezit te hebben);
 Een zichtzending is puur bedoeld voor afnemer en niet als proef- en bruikleenproduct voor
eindgebruikers en/of derden;
 Bij iedere aanvraag voor een zichtzending dient de afnemer te omschrijven met welk doel de
zichtzending gaat worden gebruikt (bijvoorbeeld voor demonstraties, passingen, proefplaatsing,
open dagen) en wat de gewenste zichttermijn is (met een maximum van 10 werkdagen);
 Vanaf het moment dat de zichtzending vanuit leverancier naar de afnemer wordt verstuurd geldt
een maximale zichttermijn van 10 werkdagen. Een éénmalige verlenging van de zichtzending
overeenkomst van 5 werkdagen is mogelijk, mits dit is aangevraagd met opgaaf van reden;
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De indicatieve levertijd voor een zichtzending betreft 3 - 5 werkdagen;
Afnemer ontvangt automatisch een factuur van de zichtzending. Indien afnemer het product
binnen het verstrijken van de zichttermijn retourneert zal afnemer hiervoor een creditnota
ontvangen;
 Wanneer afnemer besluit de zichtzending niet te behouden dient de zichtzending vóór het einde
van de periode franco huis aan leverancier te worden geretourneerd. Het retouradres is:
Van Os Medical B.V. |Koperslagerij 3 | 4651 SK, Steenbergen (NB) | Nederland;
 Wanneer afnemer de zichtzending besluit te behouden, dient de bijbehorende factuur binnen 14
dagen na factuurdatum te worden voldaan aan leverancier;
 Afnemer dient de producten onbeschadigd, schoon, zonder stickers en in de originele verpakking
aan leverancier te retourneren;
 Eventuele beschadigingen die leverancier na retournering constateert, worden in rekening
gebracht op basis van de vervangingswaarde van onderdelen;
4.2. Bij vragen over zichtzendingen kan er contact worden opgenomen met leverancier via
telefoonnummer 0167 – 57 30 20 of per mail via info@vanosmedical.nl.
Artikel 5.
Assortiment zichtzendingen
5.1. Leverancier heeft een assortiment geselecteerd dat in aanmerking komt voor zichtzendingen. Dit
betreft alle standaard uitvoeringen van de producten , exclusief specials en aanpassingen.
Artikel 6.
Verzendkosten
6.1. De verzendkosten die leverancier heeft vastgesteld voor zichtzendingen en die voor rekening van
afnemer zijn, zijn te vinden in artikel 4.1. van de ‘Algemene Voorwaarden’;
6.2. Verzendkosten die worden gerekend voor een zichtzending, worden bij het eventueel retour
sturen van de zichtzending aan leverancier, niet gecrediteerd.
Artikel 7.
Overige bepalingen
7.1. Wanneer bovengenoemde zichtzending voorwaarden geen uitkomst bieden in zaken, is de
beslissing van de leverancier doorslaggevend.
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