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BIJLAGE - AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LIFECYCLE FUND 
 
1. Diensten. Als het Lifecycle Fund op grond van deze overeenkomst is 

aangescha�, mag de klant het saldo van dit fonds gebruiken om 
so�ware/hardware, updates/upgrades, accessoires, trainingen en andere 
producten/diensten van Philips aan te schaffen uit de catalogus van Philips 
voor gebruik op de loca�e, met inachtneming van de algemene 
voorwaarden opgenomen in deze bijlage (‘Lifecycle Fund’). 
 

2. Voorwaarden. 
2.1.  De klant betaalt de kosten, zoals uiteengezet in de offerte, aan het 

Lifecycle Fund. Deze kosten worden door Philips voor de eerste keer 
gefactureerd op de ingangsdatum van de overeenkomst en vervolgens 
zoals aangegeven in de offerte. De aldus betaalde kosten worden door 
Philips aangehouden als een gereserveerd tegoed van de klant waarbij 
duidelijk wordt vermeld dat het het Lifecycle Fund van de klant betre� 
(opgenomen als stor�ng van de klant op de balans van Philips).  

2.2.  De klant dient ervoor te zorgen dat de toewijzing van gelden om het 
Lifecycle Fund in te stellen is toegestaan en goedgekeurd in 
overeenstemming met de interne voorschri�en. Philips aanvaardt 
hiervoor geen aansprakelijkheid.  

2.3.  Nadat de klant Philips hee� laten weten dat hij/zij het Lifecycle Fund wil 
gebruiken voor een aankoop, stuurt Philips de klant een indica�eve 
offerte. Na accepta�e door de klant van de offerte van Philips stuurt Philips 
een factuur naar de klant. Alle verkooptransac�es die met gebruikmaking 
van het Lifecycle Fund zijn uitgevoerd, vallen onder de Algemene 
verkoopvoorwaarden en de So�warelicen�e van Philips. Na deze aankoop 
wordt het saldo in het Lifecycle Fund met het gefactureerde bedrag 
verminderd en zal Philips de klant op de hoogte stellen van het resterende 
bedrag in het Lifecycle Fund.  

2.4.  De klant mag het saldo in het Lifecycle Fund alleen besteden om 
producten/diensten aan te schaffen die zijn vermeld in de catalogus van 
Philips en alleen ten behoeve van de in de offerte vermelde loca�e.  

 
3.  Beëindiging/afloop. Het Lifecycle Fund vervalt zoals aangegeven in de 

offerte, of in geval van beëindiging van deze overeenkomst. Geen enkel 
(overgebleven) tegoed of saldo kan worden doorgeschoven, 
meegenomen naar een opvolgende of andere overeenkomst en/of komt 
in aanmerking voor terugbetaling. 

 


