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Algemene Voorwaarden van Pharmeon inzake E-commerce Services  

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden met de betrekking tot de E-commerce Service 
van Pharmeon. 

Overeenkomst:  de overeenkomst tussen Pharmeon en Leverancier voor de E-commerce 
Service. 

Pharmeon:  Pharmeon B.V., gevestigd te Amsterdam. 

Leverancier:  de aanbieder van producten en/of diensten via een Internetwinkel. 

E-commerce Service:  de door Leverancier met Pharmeon overeengekomen dienst(en) van 
Pharmeon die het elektronisch aanbieden van producten en/of diensten 
via Internet door Leverancier faciliteren, zoals nader gespecificeerd in 
de Overeenkomst.  

E-commerce Partner:  de door Pharmeon geselecteerde partij die Pharmeon  kan inzetten bij de 
uitvoering van de overeengekomen E-commerce Service. 

Internetwinkel:  de op een server: 

(i)  van Pharmeon opgeslagen gestructureerde informatie en 
technische functionaliteiten die Leverancier presenteert of laat 
presenteren op het Internet met het doel elektronisch transacties te 
verrichten; en 

(ii) van Leverancier opgeslagen gestructureerde informatie en 
technische functionaliteiten die Leverancier presenteert of laat 
presenteren op het Internet met het doel elektronisch transacties te 
verrichten, waarnaar via een URL vanaf de Pharmeon server 
wordt doorgelinkt. 

 nekrewten edleppokeg raakle naa ednellihcsrev nav taaremolgnoc teh  :tenretnI
die het opvragen en uitwisselen van informatie op basis van het Internet-
protocol mogelijk maken. 

Afnemers:  de bezoekers van de Internetwinkel van Leverancier, die eventueel 
aankopen of bestellingen doen in deze Internetwinkel.  

Apparatuur/Software:  computers, servers, netwerken, software en overige technische middelen 
die gebruikt worden om toegang te krijgen tot het Internet, of om 
gegevens via het Internet beschikbaar te maken. 

 nav niemodbus ed fo niemod teh redno eitamrofni naa laatot teh :etisbeW
Leverancier, bestaande uit één of meerdere pagina’s, waaronder de 
homepage van Leverancier. 
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Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht enige verwijzing door Leverancier naar 
haar eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van (algemene) 
voorwaarden van Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn additioneel ten opzichte van de Algemene Voorwaarden van 
Pharmeon inzake (Community) Websites en zijn van toepassing indien Pharmeon ten behoeve van 
Leverancier E-commerce Services verleent danwel beschikbaar stelt. De bepalingen van deze Algemene 
zullen prevaleren boven die van de Algemene Voorwaarden van Pharmeon inzake (Community) 
Websites en boven die van de ICT-Office voorwaarden. Alle hier genoemde voorwaarden zijn te vinden 
op www.pharmeon.nl/voorwaarden. 

3. Tevens kan voor de E-commerce Service een Service Level Agreement (SLA) worden 
overeengekomen. 

4. Pharmeon is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Ingeval van tussentijdse wijziging 
van de algemene voorwaarden maken die gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van de door/ met 
Pharmeon, na het moment van inwerkingtreding van de wijziging, aangegane overeenkomst. 

5. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige 
bepalingen ervan niet aan. 

Artikel 3: Pharmeon E-commerce Service

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen maakt Pharmeon de Internetwinkel, als onderdeel van de 
E-commerce Service, slechts toegankelijk voor één Website. 

2. Leverancier heeft te allen tijde de mogelijkheid om de inhoud van de Internetwinkel, voor zover die op 
een server van Pharmeon of een E-commerce Partner draait, op volledigheid en juistheid te beoordelen. 

3. Pharmeon is nooit partij bij enige overeenkomst die wordt gesloten via een Internetwinkel van 
Leverancier. 

4. De E-commerce Service omvat niet de ter beschikking stelling van Apparatuur of Software op de 
locatie van Leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  

5. Indien de Overeenkomst het faciliteren van online betalingen omvat, dient Leverancier om van deze 
dienstverlening gebruik te kunnen maken, zelf een contract te sluiten met de betreffende bank(en) en/of 
creditcardmaatschappij(en). Pharmeon heeft geen invloed op de benodigde acceptatie door bank(en) 
en/of creditcardmaatschappijen en kan dan ook niet garanderen dat deze plaatsvindt. 

6. Pharmeon kan niet instaan en draagt geen verantwoordelijkheid voor de identiteit en financiële 
gegoedheid van de Afnemers en de juistheid van door Afnemers opgegeven gegevens. De hiermee 
verbonden risico’s, zoals het incassorisico voor betalingen door Afnemers, rusten bij Leverancier. 

7. Pharmeon kan bij de uitvoering van de E-commerce Service gebruik maken van E-commerce Partners.  
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Artikel 4: Verplichtingen Leverancier

1. Leverancier zal de door Pharmeon gestelde voorschriften voor het gebruik van de overeengekomen E-
commerce Service in acht nemen. 

2. Indien Pharmeon Leverancier in verband met de overeengekomen  E-commerce Service een username 
en/of password of andere authenticatie methode verstrekt, is Leverancier verantwoordelijk voor ieder 
gebruik dat hiervan wordt gemaakt. 

3. Leverancier zal alle relevante gegevens verschaffen die Pharmeon nodig heeft voor het verlenen van de 
E-commerce Service. Leverancier is zich ervan bewust dat niet tijdige oplevering van de door 
Pharmeon of de E-commerce Partner benodigde gegevens een vertraging van de (op)levering van de E-
commerce Service kan betekenen.  

4. Pharmeon is niet verantwoordelijk voor de informatie, de producten en diensten die via de 
Internetwinkel van Leverancier worden aangeboden. Pharmeon heeft het recht de toegang tot de E-
commerce Service te blokkeren of op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
beëindigen indien Pharmeon een redelijk vermoeden heeft dat (het aanbieden van) de informatie, de 
producten of diensten in de Internetwinkel van Leverancier strafbaar danwel onrechtmatig is. 

5. Leverancier zal geen software gebruiken of anderszins activiteiten ontplooien die de beschikbaarheid 
van het Internet of aan het Internet gerelateerde diensten kunnen verhinderen of bemoeilijken. 

6. Leverancier zal zorgdragen dat hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die verband houden met 
het verkopen of leveren van zijn producten en/of diensten. Leverancier zal Pharmeon overeenkomstig 
dergelijke verplichtingen instrueren. 

7. Leverancier zal, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, via de 
Internetwinkel slechts informatie, producten en/of diensten aanbieden aan personen die handelen in de 
uitoefening van hun beroep of bedrijf 

Artikel 5: Beheer 

1. Pharmeon zal zich conform de in de Overeenkomst overeengekomen E-commerce Service inspannen 
om een zo groot mogelijke beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Internetwinkel te bieden. 

2. Pharmeon heeft het recht de E-commerce Service tijdelijk op te schorten wanneer zij dit noodzakelijk 
acht, bijvoorbeeld in verband met een door te voeren wijziging, in verband met preventief en/of 
correctief onderhoud of vanwege een mogelijk vanuit het Internet komend onheil. Pharmeon zal 
Leverancier van een tijdelijke opschorting zo mogelijk van tevoren op de hoogte stellen, doch in ieder 
geval van een door te voeren wijziging of preventief onderhoud. 

3. Pharmeon heeft het recht de E-commerce Service tijdelijk op te schorten indien zij het vermoeden heeft 
dat er wordt ingebroken in de door haar voor de E-commerce Service gebruikte Apparatuur/Software. 

4. Pharmeon draagt zorg voor het onderhoud verbandhoudende met de E-commerce Service voor zover 
gebruik wordt gemaakt van Apparatuur/Software van Pharmeon en Pharmeon bepaalt welke 
aanpassingen/updates verricht zullen worden en wat daarbij de prioriteiten zijn. 

5. Pharmeon is gerechtigd wijzigingen in de door haar voor de E-commerce Service gebruikte netwerken 
en netwerkelementen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Leverancier. Indien 
redelijkerwijs te verwachten valt dat een wijziging een aanmerkelijke aanpassing zal vereisen van de bij 
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Leverancier in gebruik zijnde Apparatuur/Software, of gevolgen zal hebben voor de 
gebruiksmogelijkheden van Leverancier of de Afnemers, zal Pharmeon deze wijziging binnen een 
redelijke termijn voor de invoering daarvan aan Leverancier kenbaar maken. 

6. Pharmeon is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de (login)procedures van de E-commerce Service. 
Wijzigingen zullen tijdig aan Leverancier bekend worden gemaakt. 

Artikel 6: Beveiliging 

1. Pharmeon zal, indien zij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de systeemomgeving signaleert, 
zich inspannen om de eventuele schade tot een minimum te beperken en te voorkomen dat zulks 
wederom kan geschieden.  

2. Indien Leverancier een vermoeden heeft dat er wordt ingebroken in de voor de E-commerce Service 
gebruikte systemen zal hij dat zo spoedig mogelijk aan Pharmeon melden.  

3. Leverancier is verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen om fraude en of misbruik te 
voorkomen bij het tot stand komen en uitvoeren van transacties volgend op het gebruik van zijn 
Internetwinkel.  

Artikel 7: Intellectuele Eigendom 

Pharmeon is rechthebbende van alle intellectuele of industriële eigendomsrechten – waarbij met name wordt 
gedoeld op de rechten in de zin van de Auteurswet – op de krachtens de Overeenkomst door haar 
ontworpen, gebouwde en ontwikkelde Software (inclusief programmatuur, (standaard)aanpassingen en 
nieuwe versies), en de daarbij behorende onderhoudstools en documentatie, materialen, databases etc.. Alle 
intellectuele eigendomsrechten ter zake van de door haar ontwikkelde Software etc. berusten derhalve bij 
Pharmeon.  

Artikel 8: Vergoedingen 

1. Pharmeon behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven voor de E-commerce Service te wijzigen. 
Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraken - vanaf het moment waarop 
deze worden ingevoerd. 

2 Ingeval van een beoogde prijs- en/of tariefverhoging zal Pharmeon Leverancier hiervan tenminste één 
maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen. Indien Leverancier zich niet kan verenigen met de 
door Pharmeon aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is Leverancier gerechtigd de met Pharmeon 
bestaande Overeenkomst waarop de prijs- en/of tariefverhoging betrekking heeft tegen de ingangsdatum 
van de beoogde wijziging op te zeggen door middel van een schriftelijke aan Pharmeon te zenden 
buitengerechtelijke verklaring. 

 Indien Pharmeon deze verklaring niet binnen dertig dagen nadat zij Leverancier op de hoogte heeft 
gesteld van de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, wordt Leverancier geacht akkoord te zijn 
gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging. 

3. De vergoedingen voor de E-commerce Service kunnen bestaan uit een eenmalig verschuldigde vaste 
vergoeding, periodiek verschuldigde vaste vergoedingen of periodiek verschuldigde transactie- en/of 
volume afhankelijke vergoedingen. Voor periodiek verschuldigde vergoedingen geldt dat deze 
verschuldigd zijn vanaf de datum dat de dienstverlening operationeel beschikbaar is of op een in de voor 



Algemene Voorwaarden van Pharmeon inzake E-commerce Services 

 8 nav 5 anigaP  1102 traaM 1 ,1.2 eisreV

de Overeenkomst aangegeven eerdere datum. Indien een eenmalig verschuldigde vaste vergoeding is 
overeengekomen, geldt dat deze verschuldigd is op het moment dat de dienstverlening operationeel 
beschikbaar is, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.  

4. Alle in de Overeenkomst opgenomen prijzen en tarieven zullen worden verhoogd met de BTW en 
overige wettelijke belastingen en heffingen. 

Artikel 9: Betaling 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen brengt Pharmeon de door Leverancier verschuldigde 
vergoedingen jaarlijks, vanaf danwel voorafgaande aan de levering van de E-commerce Service in 
rekening door middel van een factuur. De betaling van facturen zal plaatsvinden op de door Pharmeon 
aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de factuur. Indien 
geen termijn  op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn gelden van 14 dagen. 

2. Indien een door Leverancier aan Pharmeon verschuldigde betaling niet binnen de in het vorige lid 
bedoelde termijn geschiedt, zal Leverancier aan Pharmeon, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, 
een vertragingsrente verschuldigd zijn van één procent (1%) per maand alsmede kosten voor 
betalingsherinneringen, onverminderd de overige aan Pharmeon alsdan toekomende rechten.  

3. In geval van faillissement of surseance van betaling van Leverancier zijn alle door Leverancier aan 
Pharmeon verschuldigde vergoedingen direct opeisbaar. 

4. Bij niet, of niet tijdige betaling door Leverancier, komen alle door Pharmeon te maken gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, voor rekening 
van Leverancier. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het door Leverancier 
in totaal verschuldigde bedrag, inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van 
Pharmeon om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer 
mochten bedragen dan genoemde 15% en redelijkerwijze noodzakelijk waren. Een en ander met een 
minimum van 150 euro. 

Artikel 10: Buitengebruikstelling bij het niet-nakomen verplichtingen Leverancier 

1. Pharmeon behoudt zich het recht voor de E-commerce Service buiten gebruik te stellen, oftewel offline 
te halen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Leverancier enige 
verplichting uit de Overeenkomst jegens Pharmeon niet nakomt danwel in strijd handelt met deze 
Algemene Voorwaarden. De verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoedingen blijft 
gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door 
Pharmeon zijn alle door Leverancier aan Pharmeon verschuldigde vergoedingen onmiddellijk opeisbaar. 

2. In aanvulling op Artikel 10.1 behoudt Pharmeon zich het recht voor om bij een betalingsachterstand van 
90 dagen haar eigen verplichtingen op te schorten door de Internetwinkel van Leverancier voor gebruik 
af te sluiten, oftewel offline te halen. 

3. Tot ingebruikstelling van de E-commerce Service zal weer worden overgegaan indien Leverancier 
binnen een door Pharmeon gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. 

4. Pharmeon is geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die voor Leverancier voortvloeit uit de 
buiten gebruik stelling van de E-commerce Service of de ontbinding van de Overeenkomst uit hoofde 
van dit artikel. 
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Artikel 11: Geheimhouding

1. Elk der partijen staat er voor in dat alle voor, gedurende en na het aangaan van de Overeenkomst tussen 
Pharmeon en Leverancier van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal 
blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der 
partijen als zodanig is aangeduid. 

2. Partijen verbinden zich om alle vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan derden bekend 
te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking 
is gesteld. 

3. Pharmeon doet er alles aan om waar mogelijk te voldoen aan de vereisten voor de rechtmatige 
verwerking van de persoonsgegevens die door Leverancier of derden in de Internetwinkel worden 
ingevoerd of verwerkt of anderszins door Pharmeon gehost of verwerkt worden. 

4. Indien en voor zover Pharmeon in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens  verwerkt 
waarvoor Leverancier als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt 
aangemerkt, geldt dat Pharmeon slechts in opdracht van Leverancier persoonsgegevens verwerkt. 

5. Pharmeon neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens, die zij in 
opdracht van Leverancier verwerkt, te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 
Leverancier heeft het recht de naleving van deze bepaling te controleren.   

Artikel 12: Aansprakelijkheid Pharmeon 

1. De totale aansprakelijkheid van Pharmeon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
Overeenkomst  is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor 
die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW) voor één kalenderjaar. In geen geval zal de totale 
vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan 200.000 euro (tweehonderd duizend 
euro). 

2. De totale aansprakelijkheid van Pharmeon voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele 
beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van 
Pharmeon wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan 1.000.000,= (één miljoen euro) per 
gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt als één 
gebeurtenis. 

3. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden, is Pharmeon niet 
aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met: 
(a) het functioneren, de beschikbaarheid of het gebruik van het Internet; 
(b) de opslag of doorgifte van door Leverancier verstrekte informatie; 
(c) de betrouwbaarheid van gegevens van derden die worden gebruikt voor transacties via een 

Internetwinkel; 
(d) het niet tijdig verschaffen van gegevens en/of informatie benodigd voor het verlenen van de E-

commerce Service; en 
(e) de onjuistheid of onvolledigheid van de door Leverancier ter beschikking gestelde gegevens en 

inlichtingen. 

4. De aansprakelijkheid van Pharmeon voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. 
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5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Leverancier de schade 
zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Pharmeon meldt, doch in ieder geval binnen 
één maand nadat leverancier van de schade op de hoogte is gekomen. 

6. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op Pharmeon geen enkele aansprakelijkheid voor 
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. De 
in dit artikel genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade 
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Pharmeon of van door haar 
ingeschakelde derden. 

Artikel 13: Vrijwaring 

1. Leverancier vrijwaart Pharmeon voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit:  
(a) de opslag of doorgifte van door Leverancier verstrekte informatie; 
(b) enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
(c) het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier; en 
(d) overeenkomsten, direct of indirect, gesloten via de Internetwinkel van Leverancier. 

2. Leverancier neemt alle kosten op zich samenhangende met of voortvloeiende uit de verdediging die 
Pharmeon zal moeten voeren in iedere procedure die ingevolge dit artikel tegen Pharmeon wordt 
ingesteld. Pharmeon zal Leverancier zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van een door een 
derde ingestelde vordering en aan Leverancier de benodigde ondersteuning verlenen. Bovendien zal 
Pharmeon, indien dit redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, de inbreukmakende activiteit 
beëindigen. Leverancier zal Pharmeon vrijwaren voor alle aanspraken en kosten gemoeid met eventuele 
claims van derden. 

Artikel 14: Duur en Beëindiging van de Overeenkomst 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van 
aanvangend op de datum van de oplevering van de E-commerce Service en eindigend op 31 december 
van het opvolgende jaar van totstandkoming Overeenkomst, en zal stilzwijgend worden verlengd voor 
periodes van één kalenderjaar. De E-commerce Service wordt beschouwd als opgeleverd op het moment 
van het beschikbaar komen voor Afnemers van de dienst(en) van Pharmeon, die het elektronisch 
aanbieden van producten en/of diensten via Internet door Leverancier faciliteren. 

2. Zonder afbreuk te doen aan enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kan elk der partijen de 
Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van het lopende kalenderjaar, met inachtneming 
van een opzegtermijn van drie maanden, onverminderd het gestelde in het derde, vierde en vijfde lid van 
dit artikel. 

3. Elk van partijen komt de bevoegdheid toe de overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de andere 
partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gesteld alsnog 
na te komen, toerekenbaar tekort is blijven schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen, 
voortvloeiend uit de aangegane overeenkomst. 

4. Elk der partijen heeft het recht, in aanvulling op het algemene recht, de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij in staat van surseance van 
betaling of faillissement is gesteld. 

5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde contracten tussen Leverancier en 
bank(en) en/of creditcardmaatschappij(en) niet tot stand komen, wordt de Overeenkomst automatisch 
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(gedeeltelijk) ontbonden voor zover deze betrekking heeft op het faciliteren van online betalingen. Deze 
ontbinding gaat in op de datum waarop Leverancier bericht heeft ontvangen van de afwijzing door alle 
door Leverancier opgegeven banken en/of creditcardmaatschappijen. 

6. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ingevolge dit artikel is Pharmeon jegens Leverancier 
nimmer tot enige andere schadevergoeding of betaling gehouden dan onder Artikel 12 vermeld, zulks 
onverminderd het recht van Pharmeon op volledige schadevergoeding. 

Artikel 15: Geschillen 

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in der minne proberen te schikken. 

3. In geval partijen er onderling niet uitkomen, kan het geschil voorgelegd worden aan de Stichting 
Geschillenoplossing Automatisering (SGOA). Indien partijen schriftelijk overeen komen dat zij hun 
geschil voor de burgerlijke rechter wensen voor te leggen, zal zij dit doen aan de bevoegde burgerlijke 
rechter te Amsterdam. 
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