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BIJLAGE - AANVULLENDE VOORWAARDEN RISK-SHARING 
 
 

1. Modellen van risk-sharing. Als de offerte een van de volgende modellen 
van risk-sharing (risicodeling) bevat, zijn de volgende voorwaarden 
naargelang het geval van toepassing naast de voorwaarden die zijn 
opgenomen in Aanvullende voorwaarden Beeldvormende Apparatuur. 

1.1. Onderdelenbank. Als de klant een onderdelenbankdekking heeft 
aangeschaft, worden het initiële accountsaldo en de locatie waarop dat 
saldo van toepassing is (locatiesaldo) in de offerte gespecificeerd. Als de 
klant onderdelen aanvraagt of gebruikt vanuit de 
onderdelenbankdekking, wordt het financiële niveau van de 
onderdelenbank vermeld in de offerte verlaagd tegen de dan geldende 
gepubliceerde catalogusprijs voor onderdelen van Philips. Als de 
onderdelenbankdekking op nul staat, kan de klant onderdelen aanvragen 
bij Philips; in dat geval is de dan geldende gepubliceerde catalogusprijs 
met aftrek van de korting die in de offerte is vermeld van kracht (indien 
van toepassing). De onderdelenbankdekking verloopt zoals aangegeven 
in de offerte of in geval van beëindiging van deze overeenkomst, en een 
ongebruikt deel van het accountsaldo kan niet worden overgedragen en 
komt niet in aanmerking voor restitutie. De klant kan het door de klant 
aangekochte locatiesaldo verdelen onder de apparatuur op de locatie. De 
klant mag het locatiesaldo niet toewijzen aan apparatuur die niet in de 
offerte is vermeld. 

1.2. Blok van strategische onderdelen. Als de klant de dekking op basis van 
een blok van strategische onderdelen heeft aangeschaft, worden het 
aantal en het type strategische onderdelen en de locatie waarop dit blok 
van toepassing is, gespecificeerd in de offerte. Als de klant deze 
strategische onderdelen aanvraagt of gebruikt vanuit de dekking op basis 
van een blok van strategische onderdelen, wordt het aantal vooraf 
aangeschafte strategische onderdelen vermeld in de offerte verminderd 
met het aantal gebruikte onderdelen. Als de dekking op basis van een blok 
van strategische onderdelen op nul staat, kan de klant strategische 
onderdelen aanvragen bij Philips; in dat geval is de dan geldende 

gepubliceerde catalogusprijs met aftrek van de korting die in de offerte is 
vermeld van kracht (indien van toepassing). De dekking op basis van een 
blok van strategische onderdelen verloopt zoals aangegeven in de offerte 
of in geval van beëindiging van deze overeenkomst, en een ongebruikt 
deel van het accountsaldo kan niet worden overgedragen en komt niet in 
aanmerking voor restitutie. De klant kan het door de klant aangekochte 
blok van strategische onderdelen verdelen onder de apparatuur op de 
locatie. De klant mag het blok van strategische onderdelen niet toewijzen 
aan apparatuur dat niet in de offerte is vermeld. 

1.3. Gecombineerde bundel. Als de klant de dekking op basis van een 
gecombineerde bundel heeft aangeschaft, worden het initiële 
accountsaldo en de locatie waarop dat saldo van toepassing is 
(locatiesaldo) in de offerte gespecificeerd. Indien de klant arbeid of 
onderdelen onder de dekking op basis van een gecombineerde bundel 
aanvraagt of gebruikt, wordt het financiële niveau van de gecombineerde 
bundel vermeld in de offerte verlaagd met de dan geldende 
standaardtarieven voor arbeid van Philips en de dan geldende 
gepubliceerde catalogusprijs voor onderdelen van Philips. Als de dekking 
op basis van een gecombineerde bundel op nul staat, kan de klant arbeid 
of onderdelen aanvragen bij Philips tegen de dan geldende 
standaardtarieven voor arbeid en de dan geldende gepubliceerde 
catalogusprijs voor onderdelen van Philips met aftrek van de korting die 
is opgegeven in de offerte (indien van toepassing). De dekking op basis 
van een gecombineerde bundel verloopt zoals aangegeven in de offerte 
of in geval van beëindiging van deze overeenkomst, en enig ongebruikt 
deel van het accountsaldo kan niet worden overgedragen en komt niet in 
aanmerking voor restitutie. De klant kan het door de klant aangekochte 
locatiesaldo verdelen onder de apparatuur op de locatie. De klant mag 
het locatiesaldo niet toewijzen aan apparatuur die niet in de offerte is 
vermeld. 

 


