Algemene voorwaarden DentCO.
1 Toepassing
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle Deelnemers aan
de Vergelijk & Bestel website van tandartsmaterialen georganiseerd door DentCO.
2 Definities
1. ‘DentCO’: is een handelsnaam van de besloten vennootschap ‘DentalExpense
B.V.’
2. Website: website van ‘DentCO’ die wordt gebruikt voor de organisatie van
het Vergelijken & Bestellen van tandartsmaterialen.
3. Deelnemer: een tandarts-, mondhygienisten- of orthodontiepraktijk, of
soortgelijk daaraan,
althans het bestuur of vertegenwoordigingsbevoegde orgaan daarvan, voor
zover zij heeft ingeschreven voor deelname aan DentCO voor het verkrijgen
van korting op de inkoop van tandartsmaterialen.
3 Algemeen
1. Deelnemers kunnen onder de door DentCO bedongen voorwaarden zelfstandig
en voor eigen rekening en risico tandartsmaterialen inkopen, bij de met
DentCO meewerkende Leveranciers.
2. De aanmelding en/of inschrijving en/of registratie op de website is gratis en
vrijblijvend. DentCO behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht
aanmeldingen te weigeren of inschrijvingen te schrappen.
3. De contactpersoon van Deelnemer is minimaal 18 jaar en
vertegenwoordigingsbevoegd om rechtshandelingen voor en namens
Deelnemer te verrichten. Desgevraagd is Deelnemer in staat en bereid dit
aan te tonen.
4. Deelnemer is gevestigd op een verifieerbaar adres of is een rechtspersoon
die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of vergelijkbare
buitenlandse instantie.
5. Door inschrijving op de Website erkent Deelnemer deze Algemene
Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
6. Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist is en
indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, deze per ommegaande
schriftelijk worden doorgegeven aan DentCO.
7. De bedongen afspraken en voorwaarden met een Leverancier gelden telkens
voor 1 kalenderjaar of zoveel korter als nodig is.
4 Beperking aansprakelijkheid
1. Een door DentCO aangegane verplichting heeft het karakter van een
inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een
resultaatsverplichting is aangegaan. DentCO kan geen kortingen en/of prijzen
garanderen en doet zulks niet. DentCO zal de door haar te verrichten
werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap en haar doelstellingen uitvoeren, al dan niet
door inschakeling van derden.
2. DentCO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een
contractuele relatie tussen Deelnemer en Leverancier. Dit geldt dus ook voor de
geboden prijzen en de eventuele indexering daarvan en boetes die worden opgelegd
door de huidige leverancier. Deze gegevens zijn gedefinieerd in de algemene
leveringsvoorwaarden van de Leverancier. De Deelnemer dient deze
mogelijk te accepteren voordat Deelnemer het contract met de Leverancier
aangaat en zij is zich daarvan bewust.

3. DentCO is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemer tenzij deze schade
door DentCO opzettelijk dan wel door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.
4. DentCO is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade en/of
gevolgschade en/of bedrijfsschade van Leverancier.
5. DentCO is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade en/of
gevolgschade en/of bedrijfsschade van Deelnemer.
6. DentCO is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een
indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of
van fouten die bepaalde functies van de Website kunnen aantasten. Gezien
de aan internet eigen technische kenmerken kan DentCO noch onderbreking van
de toegang tot de website wegens onderhoud, noch een vertraging in de
overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.
7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
tussen DentCO en de Deelnemer, alsmede op alle nieuwe overeenkomsten en
verdere (rechts)handelingen van DentCO , voor of jegens de Deelnemer, inclusief
buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene
voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die zijn
betrokken bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige
aansprakelijkheid hebben in dat verband.
8. Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de Deelnemer gehouden om
onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan
van deze aanspraak jegens DentCO , schriftelijk aan DentCO mee te delen op
straffe van verval van ieder recht. Iedere aanspraak jegens DentCO vervalt na
twee jaar nadat de mededeling door de Deelnemer is geschied, althans had behoren
te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter
aanhangig is gemaakt. DentCO is niet aansprakelijk jegens de Deelnemer, zolang
de Deelnemer zijn verplichtingen jegens DentCO onder firma niet is nagekomen.
5 Overmacht
1. Indien DentCO tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar
invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, wordt verhinderd (een
deel van) zijn werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de
uitvoering daarvan op te schorten.
2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan DentCO niet in
staat is zijn verplichtingen jegens Deelnemer na te komen. Hieronder zijn onder
meer, maar niet uitsluitend, begrepen, in de mate dat deze gebeurtenissen
vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van Overmacht, storingen in
de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatieinfrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.
6 Privacy
1. Door registratie op de website geeft Deelnemer de toestemming aan DentCO om
deze gegevens te verwerken. Zijn gegevens worden verwerkt en gebruikt
enkel ten behoeve van gezamenlijke inkoopacties en berichten hieromtrent.
Na acceptatie van de aanbieding worden de gegevens uitsluitend ter
beschikking gesteld aan de geselecteerde leverancier en zullen deze niet ter
beschikking worden gesteld aan derden, tenzij schriftelijk met deelnemer
overeengekomen of indien wettelijke bepalingen dit vereisen.
2. DentCO is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. De gegevens zijn
op ieder moment opvraagbaar bij DentCO en kunnen op verzoek uit de database
worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of wijziging gebeurt binnen vier
weken nadat DentCO het verzoek daartoe van een deelnemer heeft ontvangen
7. Slotbepalingen

1. Op eventuele geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
2. DentCO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen treden in werking 24 uur nadat deze schriftelijk aan Deelnemer
zijn verstrekt.

