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Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen,
leveringen en diensten van Tandartspraktijkondersteuning, alsmede op alle overeenkomsten die
worden gesloten door Tandartspraktijkondersteuning.
Offertes van Tandartspraktijkondersteuning zijn gebaseerd op de informatie die door
opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor
opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan
Tandartspraktijkondersteuning.
Tandartspraktijkondersteuning is gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te
doen uitvoeren.
Zowel Tandartspraktijkondersteuning, als de eventueel door haar in te schakelen derde(n), als de
opdrachtgever zijn verplicht alle informatie die door één van de partijen wordt verstrekt danwel
waarvan een der partijen kennis krijgt, geheim te houden en niet bekend te maken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de beide andere partijen.
Is ten gevolge van overmacht Tandartspraktijkondersteuning niet in staat tot nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van de opdracht, of is ten gevolge van overmacht de nakoming van de
overeenkomst vertraagd, dan kan Tandartspraktijkondersteuning de overeenkomst zonder
rechtelijke tussenkomst eenzijdig ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan
de opdrachtgever ter zake van de ontbinding.
Zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmacht situatie wordt de opdrachtgever hier door
Tandartspraktijkondersteuning schriftelijk van op de hoogte gebracht.
Tandartspraktijkondersteuning geeft geen garantie af over de praktijksituatie in relatie tot
inspecties door controlerende instanties zoals o.a. de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de
Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) of zorgverzekeraars.
De informatie die door Tandartspraktijkondersteuning wordt verstrekt komt met de grootst
mogelijke zorg tot stand. Tandartspraktijkondersteuning kan desondanks geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid van de informatie, noch de eventuele
daaruit voortvloeiende gevolgen.
Tandartspraktijkondersteuning is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade welke
optreedt als gevolg van haar dienstverlening.
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Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening binnen 2 weken na
factuurdatum. Facturatie vindt plaats direct na afloop van de opdracht danwel maandelijks achteraf
over de tot dan geleverde diensten en producten.
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Alle vermelde bedragen zijn in euro’s en exclusief btw.
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