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1 Definities 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Afnemer: de partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
en een aanbieding van  
Brocacef ontvangt, een order plaatst bij Brocacef of een Overeenkomst 
aangaat met Brocacef; 
Artikel 23-Afnemer: een Afnemer zoals bedoeld in artikel 23 van de 
gedelegeerde verordening 2016/161/EU;  
Brocacef: Brocacef B.V. (waaronder onder meer de onderdelen 
“Brocacef Zorglogistiek”, “Brocacef Groothandel” en “Central Filling 
Apotheek”) dan wel Brocacef Maatmedicatie B.V.; 
BW: Burgerlijk Wetboek; 
FMD: de Falsified Medicines Directive (Richtlijn 2011/62/EU) en de 
daarbij horende gedelegeerde verordening (2016/161/EU); 
Goederen: alle zaken en vermogensrechten, waaronder in ieder geval 
geneesmiddelen, medische artikelen en medische hulpmiddelen; 
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Afnemer en Brocacef; 
Schriftelijk: per brief. 

   
2 Algemene bepalingen  
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

Overeenkomsten en leveringen van Brocacef en maken daarvan 
onderdeel uit.  

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de met de 
verkoop en levering van Goederen samenhangende diensten, 
aanneming van werk of adviezen van Brocacef.  

2.3 Wijzigingen in en aanvullingen op de Overeenkomst en deze algemene 
voorwaarden zullen alleen geldig zijn, als deze uitdrukkelijk Schriftelijk 
door Brocacef zijn aanvaard.  

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn met terugwerkende kracht ook van 
toepassing op alles wat door Brocacef en Afnemer al voor het sluiten van 
de Overeenkomst is gepresteerd of geleverd.  

2.5 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk ongeldig, in strijd met het recht, niet verbindend of 
uitvoerbaar is, blijft het restant van de algemene voorwaarden en/of de 
Overeenkomst van kracht en zullen partijen de betreffende bepaling in 
overleg vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk 
wordt aangesloten bij het doel en de strekking van de eerdere bepaling.  

2.6 Overeenkomsten, rechten en verplichtingen tussen Brocacef en Afnemer 
en aanspraken van Afnemer op Brocacef kunnen door Afnemer niet 
zonder voorafgaande en Schriftelijke toestemming van Brocacef worden 
overgedragen. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking. 

2.7 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen deze algemene 
voorwaarden door Brocacef eenzijdig worden gewijzigd. Indien Brocacef 
daartoe overgaat zal zij de gewijzigde voorwaarden ten minste dertig 
dagen voor inwerkingtreding aan Afnemer toezenden. 
 

3 Aanbiedingen en prijs 
3.1 Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend en kunnen altijd door 

Brocacef worden gewijzigd. Door het uitbrengen van een nieuwe 
aanbieding door Brocacef vervallen haar eerdere aanbiedingen. 

3.2 Alle in deze algemene voorwaarden, de aanbieding en de Overeenkomst 
genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door 
de overheid opgelegde heffingen. 

3.3 De afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en verduidelijkingen die 
door Brocacef worden verstrekt in haar aanbieding, brochures, 
prijslijsten, informatiefolders, presentaties en publicaties zijn alleen 
indicatief bedoeld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

3.4 Voor de uitvoering van een order van een Afnemer met een orderwaarde 
van minder dan € 750,00 is Afnemer steeds een bedrag van € 75,00 aan 
orderwaardetoeslag aan Brocacef verschuldigd, waarop het in art. 9 lid 1 
Wet op de Omzetbelasting 1968 opgenomen algemene BTW-tarief van 
toepassing is (21% op het moment van opstellen van deze algemene 
voorwaarden).  

3.5 Voor apotheekhoudende Afnemers en Afnemers van het onderdeel 
“Brocacef Zorglogistiek” geldt dat over Goederen die 1) door die 
Afnemers rechtstreeks bij de producent/leverancier van die Goederen 
worden besteld en 2) vervolgens door Brocacef worden 
(door)gefactureerd aan Afnemer, geen korting van Brocacef wordt 
berekend. 

 
4 Levering  
4.1 Goederen worden in Nederland franco afleveradres Afnemer geleverd. 

Brocacef mag daarbij de wijze van transport en verpakking bepalen. 
Levering vindt steeds plaats op werkdagen. 

4.2 Het is Brocacef toegestaan om onder rembours te leveren nadat 
Afnemer hierover is geïnformeerd. 

4.3 Een door Brocacef opgegeven termijn van levering is alleen indicatief, 
tenzij in de Overeenkomst een uiterste leveringstermijn is 
overeengekomen. 

4.4 Afnemer is verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst alles te doen 
wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door Brocacef mogelijk 
te maken. 

4.5 Wanneer Afnemer het in artikel 4.4 bepaalde niet nakomt, is een 
overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is 
Afnemer, zonder dat daarvoor nog een ingebrekestelling noodzakelijk is, 
in verzuim. Brocacef is dan (los van andere rechten die zij heeft op grond 
van de Overeenkomst en de wet) bevoegd om de nakoming van de 
Overeenkomst op te schorten totdat Afnemer dit verzuim heeft hersteld.  

4.6 Wanneer Afnemer Brocacef verzoekt om Goederen in haar magazijn te 
reserveren en Brocacef met dat verzoek instemt, worden deze Goederen 
beschouwd als geleverd op het moment van reservering door Afnemer. 
De kosten voor de opslag komen vanaf dat moment voor rekening van 
Afnemer.  

4.7 Brocacef is bevoegd een bestelling of opdracht in zijn geheel of in 
gedeelten af te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan Afnemer 
worden gefactureerd.  

 
5 Risico 

Op het moment van levering gaat het risico van de geleverde Goederen 
over op Afnemer. 

 
6 Betalingsvoorwaarden 
6.1 De bedragen die Afnemer op grond van de Overeenkomst is 

verschuldigd aan Brocacef moet zij binnen dertig dagen na factuurdatum 
betalen.  

6.2 Elke factuur van Brocacef wordt als aanvaard door Afnemer beschouwd, 
tenzij Afnemer daartegen Schriftelijk protesteert binnen veertien dagen 
vanaf de datum van de factuur. Het protest schort de 
betalingsverplichting van Afnemer niet op.  

6.3 Naast de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) is Afnemer bij te late 
betaling de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die 
Brocacef moet maken om het verschuldigde bedrag te innen. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het 
verschuldigde bedrag met een minimum van € 400,00. 

6.4 Brocacef is steeds bevoegd om alles wat zij, of een aan haar gelieerde 
vennootschap, aan Afnemer is verschuldigd te verrekenen met datgene 
wat Afnemer aan Brocacef, of een aan haar gelieerde vennootschap, is 
verschuldigd. Afnemer doet afstand van het recht op verrekening. 

6.5 Als Afnemer niet tijdig betaalt, heeft Brocacef (los van haar overige 
rechten) het recht de uitvoering van alle opdrachten en bestellingen van 
Afnemer op te schorten totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald 
is. 

6.6 Als Brocacef twijfelt aan de kredietwaardigheid van Afnemer, dan mag 
Brocacef van Afnemer zekerheidsstelling voor de betaling of 
voortuitbetaling van de levering vragen. Brocacef mag ook de levering 
opschorten tot het moment waarop de gevraagde zekerheid is geboden. 
Afnemer is aansprakelijk voor de door Brocacef als gevolg van deze 
vertraagde levering geleden schade. 
 

7 Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Brocacef behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst 

geleverde Goederen voor, totdat 1) haar huidige en toekomstige 
vorderingen op Afnemer en 2) de huidige en toekomstige vorderingen 
van aan haar gelieerde vennootschappen, waardoor dan ook ontstaan, 
volledig zullen zijn voldaan. Afnemer doet bij voorbaat afstand van een 
eventueel retentierecht met betrekking tot de door Brocacef geleverde en 
nog te leveren Goederen en zal geen beslag (laten) leggen op die 
Goederen.  

7.2 Afnemer moet alle vereiste maatregelen treffen om de geleverde 
Goederen te individualiseren en elke voorzorgsmaatregel nemen om het 
eigendomsrecht van Brocacef kenbaar te maken en te houden. 

7.3 Het eigendomsvoorbehoud van Brocacef gaat niet teniet als Brocacef 
haar vorderingen op Afnemer aan een derde overdraagt of als deze 
vorderingen door een derde worden voldaan. 

7.4 Het is Afnemer niet toegestaan de door Brocacef geleverde en nog te 
leveren Goederen te bezwaren of hierop beperkte rechten te vestigen. 
Het is Afnemer ook niet toegestaan om een Goed in het kader van de 
FMD te deactiveren en gedeactiveerd te houden terwijl het betreffende 
Goed niet binnen tien dagen ter hand wordt gesteld. Afnemer is verplicht 
Brocacef onmiddellijk op de hoogte te stellen van acties van derden met 
betrekking tot de aan Brocacef toebehorende Goederen. 

7.5 Het is Afnemer toegestaan om de door Brocacef geleverde en nog te 
leveren Goederen binnen de normale bedrijfsuitoefening te vervreemden. 
Totdat Afnemer de Goederen heeft betaald, treedt Brocacef in de rechten 
die Afnemer heeft tegenover haar afnemer.  

7.6 De vorderingen die Afnemer op haar afnemers verkrijgt, als gevolg van 
het vervreemden van de door Brocacef geleverde of nog te leveren 
Goederen, kunnen niet gecedeerd of verpand worden zonder 
voorafgaande Schriftelijke toestemming van Brocacef. Het voorgaande 
verbod heeft goederenrechtelijke werking. Afnemer zal de hiervoor 
genoemde vorderingen aan Brocacef verpanden in de zin van artikel 
3:239 BW als Brocacef hierom vraagt.  

7.7 Brocacef heeft het recht om de geleverde en nog te leveren Goederen 
zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te 
nemen, als: 
a. Afnemer tekort is geschoten in de nakoming van een op haar 

rustende verplichting, waardoor dan ook ontstaan, of; 
b. Brocacef gerede gronden heeft om te vrezen dat Afnemer tekort zal 

schieten in de nakoming van haar verplichtingen. 
7.8 Afnemer zal aan Brocacef alle medewerking verlenen om Brocacef in de 

gelegenheid te stellen het in artikel 7.1 opgenomen 
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen. Afnemer geeft bij voorbaat 
onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Brocacef om, in alle 
gevallen waarin Brocacef haar eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, al 
die plaatsen te (laten) betreden waar de Goederen van Brocacef zich 
dan zullen bevinden en die Goederen terug te halen.  
 

8 Ontbinding Overeenkomst 
8.1 Brocacef is - in uitbreiding op haar bevoegdheden op grond van artikel 

6:265 BW - bevoegd de Overeenkomst buitengerechtelijk geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden als: 
a. Afnemer tekort is geschoten in de nakoming van een uit de 

Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting; 
b. Afnemer tekort is geschoten in de nakoming van een verplichting 

anders dan een betalingsverplichting en zij - voor zover nakoming 
niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is - na ingebrekestelling door 
Brocacef deze verplichting niet alsnog binnen vijf dagen is 
nagekomen; 

c. Afnemer in staat van faillissement is verklaard, aan haar - al dan 
niet voorlopig - (stille) surseance van betaling is verleend, de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen op Afnemer van toepassing is 
geworden, Afnemer op een andere manier het vrije beheer of de 
vrije beschikking over haar vermogen of over delen daarvan heeft 
verloren of als Afnemer haar bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd; 
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d. Afnemer besluit tot beëindiging van haar activiteiten, haar 
activiteiten verkoopt of vervreemdt, op een andere manier de 
beschikking over haar activiteiten verliest of het economisch beheer 
over haar activiteiten aan een derde overdraagt; 

e. Afnemer haar rechtsvorm wijzigt; 
f. Afnemer geen rechtspersoon is en Afnemer zelf of haar eigenaar 

overlijdt; 
g. Afnemer de Nederlandse sanctieregelgeving (onder meer de 

sanctiewet 1977) en de sanctieverordeningen en/of besluiten van 
de Europese Unie niet in acht neemt en/of Afnemer voorkomt op 
sanctielijsten van de Verenigde Naties, het Verenigd Koninkrijk 
en/of de Verenigde Staten voor de handhaving of het herstel van de 
internationale vrede en veiligheid, de bevordering van de 
internationale rechtsorde of de bestrijding van terrorisme; 

h. Tegen Afnemer (strafrechtelijke of bestuursrechtelijke) sancties of 
(economisch) beperkende maatregelen van (semi)overheidswege 
gelden;  

i. Afnemer in strijd handelt met haar overige wettelijke verplichtingen. 
8.2 Wanneer sprake is van een grond tot ontbinding van de Overeenkomst 

zoals bedoeld in artikel 8.1 is Afnemer verplicht dat onmiddellijk 
Schriftelijk aan Brocacef te melden. 

8.3 Wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van artikel 8.1 is 
Afnemer verplicht aan Brocacef de door Brocacef geleden schade te 
vergoeden.  
 

9 Overmacht 
9.1 In geval van overmacht heeft Brocacef het recht de uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden, zonder dat Afnemer daardoor recht heeft op 
schadevergoeding. 

9.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke van de wil van Brocacef 
onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze op het moment waarop 
de Overeenkomst tot stand kwam al te voorzien - die nakoming van de 
Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen: 
beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, brand, 
epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, onlusten, 
inbeslagneming, vertraging door (de intreding van) douaneformaliteiten, 
onderbreking van de productie, gebreken in of gebrek aan grondstoffen, 
halffabricaten, hulpstoffen en/of energie, storingen van het internet, 
service providers, computer- of telecommunicatienetwerken, geheel of 
gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers, terroristische aanslagen 
of bezettingen, natuurrampen en/of stremmingen in het vervoer.  

 
10 Klachtplicht  
10.1 Afnemer is verplicht onmiddellijk na ontvangst te controleren of het 

geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. 
10.2 Afnemer is verplicht de voorschriften voor de wijze van opslag en 

behandeling van het geleverde strikt in acht te nemen en maatregelen te 
nemen zodat eventuele schade aan het geleverde zoveel mogelijk wordt 
beperkt. 

10.3 Afnemer kan er geen beroep meer op doen dat het geleverde niet aan de 
Overeenkomst beantwoordt, als zij hierover niet zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk binnen veertien dagen na datum van ontvangst Schriftelijk een 
klacht heeft ingediend bij Brocacef. 

10.4 In afwijking van art. 10.3 geldt met betrekking tot de dienstverlening en 
leveringen van Brocacef Maatmedicatie B.V. dat Afnemer er geen beroep 
meer op kan doen dat het geleverde niet aan de Overeenkomst 
beantwoordt, als zij hierover niet binnen veertien dagen na ontdekking 
van het betreffende gebrek, maar uiterlijk negentig dagen na datum van 
ontvangst van de Goederen, Schriftelijk een klacht heeft ingediend bij 
Brocacef Maatmedicatie B.V. 

10.5 Geleverde Goederen worden in ieder geval aangemerkt als deugdelijk 
als Afnemer deze in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, 
in het kader van de FMD heeft gedeactiveerd of wanneer Afnemer de 
FMD-verzegeling op de Goederen heeft verbroken of beschadigd. 

10.6 Een klacht geeft Afnemer niet het recht een levering in het geheel of ten 
dele te weigeren of de op haar rustende betalingsverplichtingen op te 
schorten.  

10.7 Afnemer moet Brocacef in de gelegenheid stellen om een klacht te 
(laten) onderzoeken en daaraan alle medewerking verlenen. Als Afnemer 
geen of onvoldoende medewerking verleent of onderzoek niet (meer) 
mogelijk is, vervalt iedere aanspraak van Afnemer op Brocacef.  

10.8 Als een door Afnemer Schriftelijk ingediende klacht gegrond is en er 
geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 9.2 zal Brocacef het 
geleverde naar haar keuze aanvullen of vervangen of repareren of aan 
Afnemer een korting verlenen. Afnemer heeft geen recht op 
schadevergoeding.  

10.9 Wanneer binnen de in artikel 10.3 dan wel 10.4 vermelde termijn door 
Afnemer een Schriftelijke klacht is ingediend bij Brocacef in verband met 
de door Brocacef geleverde prestatie, vervalt iedere rechtsvordering van 
Afnemer met betrekking tot die prestatie wanneer Afnemer tegen 
Brocacef niet binnen een termijn van twaalf maanden na ontvangst van 
de betreffende klacht een gerechtelijke procedure heeft gestart. 

 
11 Aansprakelijkheid 
11.1 Brocacef is aansprakelijk voor directe schade die door Afnemer wordt 

geleden als rechtstreeks gevolg van een aan Brocacef toerekenbaar 
gebrek in de door haar geleverde prestatie.  

11.2 Brocacef is echter niet aansprakelijk voor: 
a) door Afnemer geleden schade ten gevolge van door Brocacef aan 

Afnemer geleverde Goederen afkomstig van derden; 
b) indirecte schade (waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsschade, 

gevolgschade, vertragingsschade, gederfde omzet en/of winst en 
geleden productieverliezen). 

11.3 De aansprakelijkheid van Brocacef zal niet verder reiken dan het bedrag 
dat in het concrete geval wordt uitgekeerd door de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van Brocacef, vermeerderd met het in het 
voorkomende geval door Brocacef te betalen eigen risico. Als en voor 
zover Brocacef geen aanspraak kan maken op uitkering onder de door 
haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, is iedere 
aansprakelijkheid van Brocacef beperkt tot de factuurwaarde van de 
geleverde prestatie met een maximum van € 10.000,00. 

11.4 Brocacef zal ervoor zorgen dat zij gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst adequaat verzekerd is voor haar aansprakelijkheid op 
grond van dit artikel. Op verzoek van Afnemer zal Brocacef een 
verzekeringscertificaat aan Afnemer overhandigen.  

11.5 De in artikel 11.1 tot en met 11.3 opgenomen beperkingen en/of 
uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als de door 
Afnemer geleden schade is veroorzaakt door opzet of bewuste 
roekeloosheid van Brocacef. 

11.6 De in artikel 11.1 tot en met 11.3 opgenomen beperkingen en/of 
uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het 
personeel van Brocacef en de door haar ingeschakelde 
derden/hulppersonen. 

 
12 Retourzendingen 
12.1 Het is Afnemer niet toegestaan de door Brocacef geleverde Goederen te 

retourneren, tenzij Afnemer de Goederen die zij wil retourneren vooraf en 
met succes bij Brocacef heeft aangemeld via het bestelsysteem (Brokis). 

12.2 In aanvulling op artikel 12.1 geldt dat FMD-plichtige Goederen slechts 
kunnen worden geretourneerd als deze niet gedeactiveerd zijn en 
beschikken over een geldige verzegeling waarmee niet geknoeid is. In 
afwijking van het voorgaande geldt voor de aan een Artikel 23-Afnemer 
geleverde Goederen dat deze gedeactiveerd retour kunnen worden 
gezonden, waarna Brocacef voor de heractivering van de Goederen zal 
zorgdragen, op voorwaarde dat de Goederen die de Artikel 23-Afnemer 
wil retourneren uiterlijk twee werkdagen na levering daarvan aan de 
Artikel 23-Afnemer door haar voor retournering zijn aangemeld op de 
manier zoals omschreven in artikel 12.1. 

12.3 Goederen die zijn geleverd door Brocacef Maatmedicatie B.V. of het 
onderdeel “Central Filling Apotheek”, Diabetes-, Incontinentie-, Stoma- 
en Wondverzorgingsmaterialen, speciaal voor Afnemer bestelde 
Goederen, gesteriliseerde medische hulpmiddelen, Goederen die in de 
koelkast bewaard moeten worden en Goederen die onder de Opiumwet 
vallen kunnen niet geretourneerd worden.  

12.4 Te retourneren Goederen moeten door Afnemer in met sluitclips 
afgesloten bakken aan Brocacef worden aangeboden, waarbij de (na 
aanmelding conform artikel 12.1) verkregen geprinte ‘haalopdracht’ uit 
het bestelsysteem moet worden geklemd tussen de bak en de deksel, 
met de barcode zichtbaar aan de voorzijde.  

12.5 Brocacef zal onterecht geretourneerde Goederen niet terugzenden noch 
crediteren.  
 

13 Recall 
Brocacef kan Afnemer verplichten om de Goederen die zij van Brocacef 
heeft afgenomen en in het verkeer heeft gebracht en waaraan een 
gebrek kleeft, of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, uit de 
markt te nemen (een zogenoemde recall-actie). Alle daaruit voor 
Afnemer voorvloeiende kosten blijven voor rekening van Afnemer tenzij 
het hiervoor genoemde gebrek het gevolg is van een aan Brocacef 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. 

 
14 Uitvoering van diensten 
14.1 Alle diensten worden aanvaard en uitgevoerd door Brocacef en niet door 

een individuele medewerker, ook niet als Afnemer de opdracht 
uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering 
hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De 
artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 1 en 7:409 BW zijn niet van 
toepassing. 

14.2 Brocacef bepaalt de wijze waarop de diensten worden uitgevoerd en 
door welke medewerker(s).  

14.3 Brocacef heeft het recht om diensten te laten uitvoeren door een door 
Brocacef aan te wijzen derde.  

14.4 Voor het geval het uitvoeren van een dienst met zich meebrengt dat ook 
werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de 
overeenkomst behoorden, wordt de overeenkomst geacht zich ook tot 
deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daaraan 
bestede tijd en de daaraan bestede kosten op de gebruikelijke wijze in 
rekening gebracht. 
 

15 Intellectuele eigendomsrechten 
15.1 Afnemer verplicht zich de intellectuele eigendomsrechten die op de 

geleverde prestatie, de daarbij behorende documenten of 
programmatuur rusten, of die verband houden met de uitvoering van de 
Overeenkomst, te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te plegen 
op deze intellectuele eigendomsrechten. 

15.2 Afnemer verkrijgt van Brocacef voor de in opdracht van haar door 
Brocacef gemaakte Goederen een licentie tot gebruik overeenkomstig de 
bestemming zoals die bij de opdracht is overeengekomen. Als tussen 
Brocacef en Afnemer niet anders is overeengekomen, omvat de licentie 
het eerste gebruik en voor zover van toepassing de eerste oplage. 

15.3 Als Afnemer het ontwerp voor een ander doel wil gebruiken dan door 
Brocacef Schriftelijk is omschreven, dan heeft Afnemer daarvoor 
Schriftelijk toestemming nodig van Brocacef. 

15.4 Brocacef is niet aansprakelijk als de door haar in opdracht van Afnemer 
gemaakte Goederen inbreuk plegen op een intellectueel eigendomsrecht 
van derden. 

15.5 Afnemer zal Brocacef zo snel mogelijk op de hoogte stellen van elke 
inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten in verband met de 
geleverde Goederen. 

15.6 Vertrouwelijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsinformatie 
van Brocacef die aan Afnemer zijn verstrekt, zal Afnemer niet openbaar 
maken op welke wijze dan ook. Afnemer zal deze verplichting eveneens 
opleggen aan haar personeel en door haar ingeschakelde derden.  

 
16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
16.1 Op alle aanbiedingen van Brocacef, de tussen Brocacef en Afnemer 

gesloten Overeenkomsten en leveringen van Brocacef is Nederlands 
recht van toepassing.  

16.2 Alle geschillen tussen Brocacef en Afnemer die niet in onderling overleg 
kunnen worden opgelost en die voortvloeien uit of samenhangen met 
aanbiedingen van Brocacef, een Overeenkomst of leveringen van 
Brocacef zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement Midden-Nederland. 


