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KEN DE BEHOEFTEN VAN UW KLANT
Zicht, comfort en gezondheid zijn algemene vereisten voor alle klanten, maar bij
ACUVUE® hebben we de vier veelvoorkomende klantbehoeften vastgesteld:

Gevoelige ogen:

Veeleisende situaties:

Klanten met gevoelige ogen zijn
vatbaar voor, irritatie en
allergieën en willen comfortabel
genieten van alledaagse
activiteiten.1–4

Klanten met veelzijdige en
veeleisende dagelijkse
activiteiten, zoals werken met
digitale beeldschermen, wat de
ogen belast en de traanfilm kan
destabiliseren.6,7

GEÏNSPIREERD DOOR HET OOG
GERICHT OP KLANTEN.

Benadrukken van de ogen:
Klanten die hun ogen willen
accentueren op een natuurlijk
uitziende manier, zonder daarbij
in te leveren op comfort of
gezondheid.5

De hele maand lang
comfort:
Klanten die er zeker van willen
zijn dat ze het meeste uit hun
lenzen halen, – de hele maand
lang.8,9

1. JJVCC Data on file 2009. Post-hoc analyse oktober 2009. Onder volwassenen van 25-34 jaar (n=71) p<0.05. Met 1-DAY ACUVUE® MOIST ondervindt 1% van de klanten regelmatige
oogirritatie. 14% Van de dragers ervaart af en toe oogirritatie, waar 83% nooit of slechts zelden oogirritatie ervaart. 2. JJVCC Data on file 2014. Data gegenereerd in samenwerking met
het Centre for Contact Lens Research (CCLR) in Waterloo, Canada. Gebaseerd op in vitro-data; klinische onderzoeken hebben geen verband gevonden tussen lysozymprofielen en
specifieke klinische voordelen. 3. JJVCC Data on file 2011. 4. JJVCC Data on file 2013. 5. Mayers M et al., Defining eye enhancement: Part 2 – the technology. Optician (2014) 248; 6481:
17–24. 6. JJVCC Data on file 2014. 7. JJVCC Data on file 2014. Recensie uit oktober 2014 van clinicaltrials.gov. Veertig klinische onderzoeken gefinancierd door 4 belangrijke CL
fabrikanten. 8. Morgan PB et al., Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye.
2013;36(3):118–125. Onderzoek uitgevoerd gedurende 365 dagen. 9. JJVCC Data on file 2016; 30-daagse gebruiksevaluatie, maandelijkse vervanging DW-onderzoek, n=533 SiH
CL-dragers in de VS.
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ACUVUE OASYS® 1-DAY

Voor klanten met drukke dagen en veeleisende
activiteiten die de ogen belasten, zoals werken
met digitale schermen, en die iedere dag het comfort
en gemak willen van een frisse, schone lens.
PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal

senofilcon A

Lenstechnologie

HydraLuxe™ technologie

Watergehalte

38%

Basiscurve

8.5 mm en 9.0 mm

Diameter

14.3 mm

Middendikte

0.085 mm (-3.00D lens)

Zuurstoftransmissie (Dk/t)*

121 x 10-9 (-3.00D lens)

Oxygen flux
(% beschikbaar voor centrale cornea)

98% (oog open)

Klasse 1 UV-filter**

99.9% UVB en 90% UVA

Hanteerbaarheid

lichtblauwe tint + 1-2-3 markering

Vervangingsschema

eenmalig gebruik: dagelijks vervangen

Verpakking

30 en 90 stuks

STERKTEBEREIK
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-0.50D t/m -6.00D (per 0.25D)

+0.50D t/m +6.00D (per 0.25D)

-6.50D t/m -12.00D (per 0.50D)

+6.50D t/m +8.00D (per 0.50D)

* Zuurstofdoorlaatbaarheid in het midden van een -3.00D lens, rand- en grensgecorrigeerde Dk waarden. Eenheden: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) op 35° C. Dk vastgesteld d.m.v.
polarografische methode.
**Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt.
UV absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het
gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. JJVCC Data on file 2014.

Verbeterd bevochtigingsnetwerk
Traanvocht gelijkende moleculen
Gehydrateerde siliconen

HYDRALUXE™ TECHNOLOGIE
• Een verbeterd netwerk van op traanvocht lijkende moleculen en goed ademend silicone
hydrogel dat elke dag samen gaat met het eigen traanvocht van de drager.2

ACUVUE OASYS® 1-DAY

TEAR-INFUSED DESIGN*

• Helpt bij het behoud van een stabiele traanfilm en vermindert het gevoel van vermoeide ogen.2

UITSTEKENDE PRESTATIES
• Op basis van het materiaal van de ACUVUE OASYS® familie, het nummer 1 contactlensmerk
ter wereld.1 Met onovertroffen comfort.**
• Biedt uitstekende prestaties op het gebied van comfort, zicht en gebruiksgemak.**3

BEHOORT TOT DE ACUVUE OASYS® FAMILIE,
DE BESTVERKOCHTE CONTACTLENS TER WERELD.1

WAT UW KLANTEN MOETEN WETEN:
• De vrijheid en het gemak van iedere dag een frisse, schone
lens
• De lens voor veeleisende dagen
• Comfort tijdens lange werkdagen, sport en spel
• Helpt vermoeide ogen voorkomen
• Hoog UV-filter

*Materiaal met eigenschappen die lijken op die van de traanfilm.
** De 14 klinische onderzoeken bekeken subjectief comfort als primair of secundair eindpunt voor ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS technologie. Onderzoek uitgevoerd op
13 oktober 2015.
1. Euromonitor International Limited; gebaseerd op onderzoek uitgevoerd tussen december 2015 en februari 2016; “wereld” betekent markten die 75% van het gebruik van daglenzen
vormden in 2014 (winkelverkopen). 2. JJVCC Data on file 2015, HydraLuxe™ technologie. 3. JJVCC Data on file 2016. Statistische superioriteit bereikt op Comfort, Zicht en Gebruik met
de goedgekeurde Contact Lens User Experience-enquête (CLUE) uit twee willekeurige, gemaskeerde kruisstudies (n=119 and n=276).
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1-DAY ACUVUE® TruEye®

Voor klanten die hun lenzen intensief willen dragen,
zonder dat zij deze voelen en zonder in te leveren op
comfort en gezondheid.
PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal

narafilcon A

Lenstechnologie

HYDRACLEAR® 1 technologie

Watergehalte

46%

Basiscurve

8.5 mm en 9.0 mm

Diameter

14.2 mm

Middendikte

0.085 mm (-3.00D lens)

Zuurstoftransmissie (Dk/t)*

118 x 10-9 (-3.00D lens)

Oxygen flux
(% beschikbaar voor centrale cornea)

98%

Klasse 1 UV-filter**

99.9% UVB en 97% UVA

Hanteerbaarheid

lichtblauwe tint + 1-2-3 markering

Vervangingsschema

eenmalig gebruik: dagelijks vervangen

Verpakking

30, 90 en 180 stuks

STERKTEBEREIK
-0.50D t/m -6.00D (per 0.25D)

+0.50D t/m +6.00D (per 0.25D)

-6.50D t/m -12.00D (per 0.50D)
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* Zuurstofdoorlaatbaarheid in het midden van een -3.00D lens, rand- en grensgecorrigeerde Dk waarden. Eenheden: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) op 35° C. Dk vastgesteld d.m.v.
polarografische methode.
**Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt.
UV absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het
gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. JJVCC Data on file 2014.

1-DAY ACUVUE® TruEye®,
voelt net zo zacht als de
cornea, zelfs na meer
dan 14 uur dragen.2

1-DAY ACUVUE® TruEye®

EEN LENS DIE BIJNA ONZICHTBAAR IS VOOR HET OOG1

HOUDT DE OGEN IN HUN NATUURLIJKE STAAT
• Mucinen op zowel het ooglid als de cornea zorgen ervoor dat het ooglid soepel over de cornea
kan glijden.

HYDRACLEAR® 1 TECHNOLOGIE
• Het ingewerkte bevochtigingsmiddel PVP bootst mucinen na op zowel de cornea als het ooglid,
dit helpt interactie te minimaliseren.2
• Lage frictiecoëfficiënt, vergelijkbaar met die van de cornea.3

WAT UW KLANTEN MOETEN WETEN:
• Houdt de ogen de hele dag lang in hun natuurlijke staat
• Biedt gezond lensgebruik zonder de lens te voelen
• Houdt de ogen wit en helder
• De vrijheid en het gemak van iedere dag een frisse,
schone lens
• Hoogste UV-filter van alle daglenzen

1. JJVCC Data on file 2013. 2. Aeschlimann R et al. Lubricity comparison of a contact lens material, the human cornea, and a wetting agent. BCLA posterpresentatie 2015. 3. Wilson,
T, Aeschlimann, R, Tosatti, S, Toubouti, Y, Kakkassery, J, Osborn-Lorenz, K, “Comparison of Frictional Behavior of Human Corneal Tissue and Silicone Hydrogel Contact Lenses.” Poster
gepresenteerd op 7 juni 2014 op de 2014 British Contact Lens Association Clinical Conference.
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1-DAY ACUVUE® MOIST

Voor klanten met gevoelige ogen die vatbaar
zijn voor irritatie of allergieën en die comfortabel
lenzen willen dragen.
PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal

etafilcon A

Lenstechnologie

LACREON® technologie

Watergehalte

58%

Basiscurve

8.5 mm en 9.0 mm

Diameter

14.2 mm

Middendikte

0.084 mm (-3.00D lens)

Zuurstoftransmissie (Dk/t)*

25.5 x 10-9 (-3.00D lens)

Oxygen flux
(% beschikbaar voor centrale cornea)

88%

Klasse 2 UV-filter**

99% UVB en 85% UVA

Hanteerbaarheid

lichtblauwe tint + 1-2-3 markering

Vervangingsschema

eenmalig gebruik: dagelijks vervangen

Verpakking

30, 90 en 180 stuks

STERKTEBEREIK
-0.50D t/m -6.00D (per 0.25D)

+0.50D t/m +6.00D (per 0.25D)

-6.50D t/m -12.00D (per 0.50D)

8

* Zuurstofdoorlaatbaarheid in het midden van een -3.00D lens, rand- en grensgecorrigeerde Dk waarden. Eenheden: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) op 35° C. Dk vastgesteld d.m.v.
polarografische methode.
**Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt.
UV absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het
gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. JJVCC Data on file 2014.

• Creëert een langdurig kusseneffect van vocht vanaf de lenskern tot
het lensoppervlak, dat ook na veelvuldig knipperen niet verdwijnt.4-6

Mucinen

Bevochtigingsmiddel PVP

Water

Hydratatie

De afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.

1-DAY ACUVUE® MOIST

CONSTANTE BEVOCHTIGING

Unieke LACREON® technologie1

GEEN IRRITATIE

Etafilcon A materiaal
• Etafilcon A heeft de unieke eigenschap dat het lysozym aantrekt en vasthoudt, en in haar natuurlijke
staat laat.2
• In combinatie met het INFINITY EDGE™ Design en een lage modulus, helpt dit irritatie voorkomen.†

DE NUMMER 1 DAGLENS TER WERELD,3
BESCHIKBAAR IN SFERISCH, TORISCH EN MULTIFOCAAL.

WAT UW KLANTEN MOETEN WETEN:
• Een kusseneffect van vocht dat de hele dag werkzaam blijft
• Ideaal voor mensen met allergieën
• De vrijheid en het gemak van iedere dag frisse, nieuwe lenzen
• Ook beschikbaar voor astigmatisme en presbyopie
• Hoog UV-filter

† Gebaseerd op in vitro data; klinische studies die het verband onderzoeken tussen verschillen in lysozym profiel en speciale klinische voordelen zijn niet uitgevoerd.
1. Canavan K & Osborn Lorenz K, The performance of 1-DAY ACUVUE® MOIST with LACREON® Technology in Subjects Who Report End of Day Contact Lens Dryness, Poster AAO
Conference 2013. 2. Suwala M, Glasier MA, Subbaraman LN, et al., Quantity and conformation of lysozyme deposited on conventional and silicone hydrogel contact lens materials
using an in vitro model, Eye Contact Lens. 2007;33(3):138-143. 3. Euromonitor International Limited; gebaseerd op onderzoek uitgevoerd tussen december 2015 en februari 2016;
“wereld” betekent markten die 75% van het totale gebruik vormen van daglenzen in 2014 (verkoopsector). 4. Sheardown H et al., Chemical characterization of 1-DAY ACUVUE® MOIST
and 1-DAY ACUVUE® contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2006;47: E-Abstract 2388. 5. JJVCC Data on file 2005 en 2007. 6. JJVCC Data on file 2009. Post-hoc analyse oktober
2009. Onder volwassenen van 25-34 jaar (n=71) p<0.05. Met 1-DAY ACUVUE® MOIST ondervindt 1% van de klanten regelmatig oogirritatie, 14% van de dragers ondervindt soms
oogirritatie, waar 83% zelden of nooit oogirritatie ondervindt.
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1-DAY ACUVUE® MOIST
for ASTIGMATISM
Voor klanten met astigmatisme met gevoelige
ogen die vatbaar zijn voor irritatie of allergieën
en comfortabel lenzen willen dragen.
PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal

etafilcon A

Lenstechnologie

Accelerated Stabilisation Design™
met LACREON® technologie

Watergehalte

58%

Basiscurve

8.5 mm

Diameter

14.5 mm

Middendikte

0.090 mm (-3.00D lens)

Zuurstoftransmissie (Dk/t)*

23.7 x 10-9 (-3.00D lens)

Oxygen flux
(% beschikbaar voor centrale cornea)

88%

Klasse 2 UV-filter**

99% UVB en 85% UVA

Hanteerbaarheid

lichtblauwe tint + oriëntatiemarkeringen op 6 en 12 uur

Vervangingsschema

eenmalig gebruik: dagelijks vervangen

Verpakking

30 en 90 stuks

PARAMETERS
Sferische sterktes

Plano t/m -6.00D (per 0.25D)

Assen/Cilinders

-0.75

-1.25

-1.75

10°

3
3

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

20°

-6.50D t/m -9.00D (per 0.50D)

+0.25D t/m +4.00D (per 0.25D)

-2.25

-0.75

-1.25

-1.75

-2.25

-0.75

-1.25

-1.75

3

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
100°
110°
120°

3

3

130°
140°
150°
160°
170°
180°
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3
3

* Zuurstofdoorlaatbaarheid in het midden van een -3.00D lens, rand- en grensgecorrigeerde Dk waarden. Eenheden: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) op 35° C. Dk vastgesteld d.m.v.
polarografische methode.
**Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt.
UV absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het
gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. JJVCC Data on file 2014.

TRADITIONELE
PRISMABALLAST

DE TORISCHE
ACUVUE® LENZEN

Onder een hoek van 90o

Onder een hoek van 90o

Hoog prisma

Bescheiden prisma

De zwaartekracht beïnvloedt de oriëntatie
van de lens bij bewegingen van het hoofd.

Zonder prisma
ASD™ technologie*

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM

STABIEL EN HELDER ZICHT

De oriëntatie van de lens blijft behouden ongeacht de bewegingen
van het hoofd of de ogen.1,2

De oriëntatie van de lens blijft stabiel
bij bewegingen van het hoofd.

De afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.

UNIEKE ACCELERATED STABILISATION DESIGN™ (ASD) TECHNOLOGIE
De ASD-technologie maakt gebruik van de natuurlijke kracht van het knipperende oog op de vier
stabilisatiezones. Hierdoor blijft de oriëntatie van de lens behouden ongeacht de bewegingen van het
hoofd of de ogen.1,2 Dit zorgt ervoor dat, hoe druk de dag van uw klant ook is, het zicht de hele dag
helder en stabiel is.1,2
• STABILISEERT binnen 60 seconden.3
• 93% succes bij eerste aanmeting.4

WAT UW KLANTEN MOETEN WETEN:
• Gebruikt de natuurlijke kracht van het knipperende oog om de lens
op zijn plaats te houden, voor helder en stabiel zicht, de hele dag door
• Een kusseneffect van vocht dat de hele dag werkzaam blijft
• Ideaal voor klanten met allergieën
• De vrijheid en het gemak van iedere dag frisse, nieuwe lenzen
• Ook beschikbaar voor presbyopie
• Hoog UV-filter

*ASD - Accelerated Stabilisation Design™. Stabiliteit wordt gekenmerkt door stabilisatie van het zicht, stabilisatie van oogbewegingen in verschillende richtingen en
onafhankelijkheid van de zwaartekracht.
† Gebaseerd op in vitro data; klinische studies die het verband onderzoeken tussen verschillen in lysozym profiel en speciale klinische voordelen zijn niet uitgevoerd.
1. Chamberlain P et al. Fluctuation In Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 88: 534–538. 2. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and
visual acuity ‑in non-standard conditions. CLAE 2010; 33 (1): 23–26. 3. JJVCC Data on file 2012. 4. Sulley A, Young G, Osborn Lorenz K, et al. Clinical evaluation of fitting toric soft
contact lenses to current non-users. Ophthalmic Physiol Opt. 2013;33,94-103.
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1-DAY ACUVUE® MOIST
MULITFOCAL
Voor klanten met presbyopie met gevoelige ogen
die vatbaar zijn voor irritatie of allergieën en die
comfortabel lenzen willen dragen.
PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal

etafilcon A

Lenstechnologie

INTUISIGHT™ technologie

Watergehalte

58%

Basiscurve

8.4 mm

Diameter

14.3 mm

Middendikte

0.084 mm (-3.00D lens, verandert naar gelang de
sterkte)

Zuurstoftransmissie (Dk/t)*

25.5 x 10-9 (-3.00D lens)

Oxygen flux
(% beschikbaar voor centrale cornea)

88%

Klasse 2 UV-filter**

99% UVB en 86% UVA

Hanteerbaarheid

lichtblauwe tint

Vervangingsschema

eenmalig gebruik: dagelijks vervangen

Verpakking

30 en 90 stuks

STERKTEBEREIK
-9.00D t/m +6.00D (per 0.25D)

Addities:
LOW +0.75D t/m +1.25D
MID +1.50D t/m +1.75D
HIGH +2.00D t/m +2.50D
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* Zuurstofdoorlaatbaarheid in het midden van een -3.00D lens, rand- en grensgecorrigeerde Dk waarden. Eenheden: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) op 35° C. Dk vastgesteld d.m.v.
polarografische methode.
**Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt.
UV absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het
gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. JJVCC Data on file 2014.

GEFIXEERD OPTISCH PROFIEL

Myoop

Emmetroop

Hypermetroop

OPTIMAAL OPTISCH PROFIEL
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

Myoop

Emmetroop

Hypermetroop

Bij blootstelling aan een bepaalde hoeveelheid licht kan de pupilzone met ongeveer 20% afwijken tussen een myoop en een hypermetroop.7
Deze afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.

INTUISIGHT™ TECHNOLOGIE
• Uniek vormgegeven optisch ontwerp aangepast aan de varierende pupilgrootte bij presbyopen bij
de verschillende refractieafwijkingen.

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

OPTIMAAL ZICHT OP ALLE AFSTANDEN

183 profielen, afgestemd op refractiewaarde en leeftijd

UNIEKE SFERISCHE/ASFERISCHE BINNENZIJDE1
• Volgt de natuurlijke vorm van het hoornvlies, behoudt de optische eigenschappen van de voorzijde
en biedt zo een comfortabeler zicht.
• Op basis van de aanpashandleiding (zie pagina 23) verliep bij 94% van de klanten de aanpassing
succesvol met maximaal 2 paar proeflenzen.*

OP BASIS VAN HET MATERIAAL VAN DE 1-DAY ACUVUE® MOIST FAMILIE
• Biedt bijzonder comfort aan ouder wordende ogen en beperkt het droge ogen gevoel als gevolg van
het dragen van contactlenzen tot een minimum.2-4
• De unieke LACREON® bevochtigingstechnologie creëert een langdurig kusseneffect van vocht vanaf
de lenskern tot aan het lensoppervlak, dat ook na veelvuldig knipperen niet verdwijnt.2-4
• Houdt het oog milieu in zijn natuurlijke staat, wat anders tot irritatie zou kunnen leiden.5,6

WAT UW KLANTEN MOETEN WETEN:
• Uniek ontwerp dat zorgt voor gebalanceerd zicht op alle afstanden
• Een kusseneffect van vocht dat de hele dag werkzaam blijft
• Ideaal voor klanten met allergieën
• De vrijheid en het gemak van iedere dag een frisse, nieuwe lens
• Ook beschikbaar voor astigmatisme
• Hoog UV-filter

*In totaal maximaal 4 contactlenzen.
1. Moody K, Hickson-Curran S, Wooley B, Ruston D, Innovating for multifocal fitting success Optician 03.07.15 P12-17. 2. Sheardown H et al., Chemical characterization of 1-DAY
ACUVUE® MOIST and 1-DAY ACUVUE® Contact Lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47: E-Abstract 2388. 3. JJVCC Data on file 2005 en 2007. 4. JJVCC Data on file 2009. Post-hoc
analyse oktober 2009. Onder volwassenen van 25-34 jaar (n=71) p<0.05. Met 1-DAY ACUVUE® MOIST ondervindt 1% van de klanten regelmatig oogirritatie, 14% van de dragers
ondervindt soms oogirritatie, waar 83% zelden of nooit oogirritatie ondervindt. 5. JJVCC Data on file 2014. Data gegenereerd in samenwerking met het Centre for Contact Lens
Research (CCLR) in Waterloo, Canada. Gebaseerd op in vitro-data; klinische onderzoeken hebben geen verband gevonden tussen lysozymprofielen en specifieke klinische voordelen.
6. Suwala M et al. Quantity and conformation of lysozyme deposited on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro model. Eye Contact Lens
2007;33:138–143. 7. JJVC Data on file 2015. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de OCULAR TECHNOLOGY GROUP International, LONDEN VK, onder 304 patiënten (127 mannen en
177 vrouwen) tussen 18 en 78 jaar, van alle ametropieën.
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1-DAY ACUVUE® DEFINE®

Voor klanten die de uitstraling van hun ogen op
een natuurlijke manier willen versterken zonder
afbreuk te doen aan comfort of gezondheid.
PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal

etafilcon A

Lenstechnologie

LACREON® technologie

Watergehalte

58%

Basiscurve

8.5 mm

Diameter

14.2 mm

Middendikte

0.084 mm (-3.00D lens)

Zuurstoftransmissie (Dk/t)*

25.5 x 10-9 (-3.00D lens)

Oxygen flux
(% beschikbaar voor centrale cornea)

88%

Klasse 2 UV-filter**

98% UVB en 84% UVA

Vervangingsschema

eenmalig gebruik: dagelijks vervangen

Verpakking

30 stuks

STERKTEBEREIK
-0.25D t/m -6.00D (per 0.25D)

+0.50D en +1.00D

-6.50D t/m -9.00D (per 0.50D)
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* Zuurstofdoorlaatbaarheid in het midden van een -3.00D lens, rand- en grensgecorrigeerde Dk waarden. Eenheden: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) op 35° C. Dk vastgesteld d.m.v.
polarografische methode.
**Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt.
UV absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het
gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. JJVCC Data on file 2014.

1-DAY ACUVUE® MOIST

Zelfde dikte

1-DAY ACUVUE® DEFINE®

Patroon limbale ring
is niet van invloed op
zuurstoftoevoer
INFINITY EDGE™
Design

Volledig ingewerkt
drukpatroon

1-DAY ACUVUE® DEFINE®

VERSTERKT DE UITSTRALING VAN DE OGEN EN BIEDT ALLE
VOORDELEN VAN 1-DAY ACUVUE® MOIST.1

De afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

NATURAL SPARKLE™

NATURAL SHIMMER™

Voor een lichter,
helderder effect.

Voor meer diepte en
een intens effect.

ZONDER LENS

MET LENS

ZONDER LENS

MET LENS

ACCENTUEERT DE OGEN
BEAUTY WRAPPED IN COMFORT™
• Biedt diepte, dimensie en definitie voor mooiere, stralendere ogen.
• Het pigment is volledig ingewerkt in het lensmateriaal zodat het niet in
aanraking komt met het oogoppervlak.
NATURAL SPARKLE™: voor een lichter, helderder effect.
NATURAL SHIMMER™: voor meer diepte en een intens effect.

WAT UW KLANTEN MOETEN WETEN:
• Verbetert de natuurlijke schoonheid van het oog
• Een kusseneffect van vocht dat de hele dag werkzaam blijft
• De vrijheid en het gemak van een frisse, schone lens
• Hoog UV-filter

1. Mayers M, Jansen M & Osborn Lorenz K. Defining eye enhancement: Part 2 – the technology. Optician (2014) 248; 6481: 17-24.
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ACUVUE OASYS® with
HYDRACLEAR PLUS
Voor klanten met drukke dagen en veeleisende
activiteiten die de ogen belasten, zoals werken
met digitale schermen. Ondersteunt een stabiele traanfilm.
PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal

senofilcon A

Lenstechnologie

HYDRACLEAR® PLUS technologie

Watergehalte

38%

Basiscurve

8.4 mm en 8.8 mm

Diameter

14.0 mm

Middendikte

0.07 mm (-3.00D lens)

Zuurstoftransmissie (Dk/t)*

147 x 10-9 (-3.00D lens)

Oxygen flux
(% beschikbaar voor centrale cornea)

98% (oog open)
96% (oog dicht)

Klasse 1 UV-filter**

99,9% UVB en 96% UVA

Hanteerbaarheid

lichtblauwe tint + 1-2-3 markering

Vervangingsschema

DW, elke 2 weken vervangen;
EW, elke week vervangen

Verpakking

6, 12 en 24 stuks

STERKTEBEREIK
Plano
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-0.50D t/m -6.00D (per 0.25D)

+0.50D t/m +6.00D (per 0.25D)

-6.50D t/m -12.00D (per 0.50D)

+6.50D t/m +8.00D (per 0.50D)

* Zuurstofdoorlaatbaarheid in het midden van een -3.00D lens, rand- en grensgecorrigeerde Dk waarden. Eenheden: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) op 35° C. Dk vastgesteld d.m.v.
polarografische methode.
**Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt.
UV absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het
gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. JJVCC Data on file 2014.

• Werkt op basis van een bevochtigingsmiddel dat mucine nabootst dat
helpt bij het behouden van een stabiele traanfilm.

Lens

Mucinen

Bevochtigingsmiddel PVP

Water

Hydratatie

PVP = polyvinylpyrrolidone
De afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.

LANGDURIG, ONGEËVENAARD COMFORT

ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR PLUS

BEHOUD VAN HYDRATATIE

HYDRACLEAR® PLUS technologie

• Bijna 7 van de 10 ACUVUE OASYS® dragers zeggen dat het de meest comfortabele contactlens is
die ze ooit gedragen hebben.3
• Dragers die veel met computers werken zeggen dat hun ogen de hele dag comfortabel en vochtig
aanvoelen.2
• Behoudt een lage frictiecoëfficiënt, vergelijkbaar met die van de cornea.4

HET NUMMER 1 CONTACTLENZENMERK TER WERELD.1

WAT UW KLANTEN MOETEN WETEN:
• Groot draagcomfort, zelfs bij gebruik van digitale apparaten
• Helpt de ogen wit en helder te houden
• Ook verkrijgbaar voor astigmatisme
• Hoogste UV-filter van alle herbruikbare contactlenzen

1. Euromonitor International Limited; gebaseerd op onderzoek dat uitgevoerd werd tussen december 2015 en februari 2016; “wereld” vertegenwoordigt markten die in 2014 75% van
het totaalgebruik van daglenzen vormen (uit winkelverkopen). 2. JJVCC data on file 2013. 3. JJVCC Data on file 2013. 4. Wilson, T, Aeschlimann, R, Tosatti, S, Toubouti, Y, Kakkassery, J,
Osborn-Lorenz, K, “Comparison of Frictional Behavior of Human Corneal Tissue and Silicone Hydrogel Contact Lenses.” Poster gepresenteerd op 7 juni 2014 op de British Contact
Lens Association Clinical Conference van 2014.
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ACUVUE OASYS® for
ASTIGMATISM
Voor klanten met astigmatisme met drukke dagen
en veeleisende activiteiten die de ogen belasten,
zoals werken met digitale schermen, en die helder
en stabiel zicht nodig hebben.
PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal

senofilcon A

Lenstechnologie

Accelerated Stabilisation Design™
met HYDRACLEAR® PLUS technologie

Watergehalte

38%

Basiscurve

8.6 mm

Diameter

14.5 mm

Middendikte

0.080 mm (-3.00D lens)

Zuurstoftransmissie (Dk/t)*

129 x 10-9 (-3.00D lens)

Oxygen flux
(% beschikbaar voor centrale cornea)

98% (oog open)
95% (oog dicht)

Klasse 1 UV-filter**

99,9% UVB en 96% UVA

Hanteerbaarheid

lichtblauwe tint
+ oriëntatiemarkeringen op 6 en 12 uur

Vervangingsschema

DW, elke 2 weken vervangen;
EW, elke week vervangen

Verpakking

6 en 12 stuks

STERKTEBEREIK
Plano
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+6.00D t/m -6.00D (per 0.25D)

Cyl: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75

-6.50D t/m -9.00D (per 0.50D)

Assen: 10º t/m 180º (per 10º)

* Zuurstofdoorlaatbaarheid in het midden van een -3.00D lens, rand- en grensgecorrigeerde Dk waarden. Eenheden: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) op 35° C. Dk vastgesteld d.m.v.
polarografische methode.
**Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt.
UV absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het
gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. JJVCC Data on file 2014.

TRADITIONELE
PRISMABALLAST

DE TORISCHE
ACUVUE® LENZEN

Onder een hoek van 90o

Onder een hoek van 90o

Hoog prisma

Bescheiden prisma

De zwaartekracht beïnvloedt de oriëntatie
van de lens bij bewegingen van het hoofd.

Zonder prisma
ASD™ technologie*

ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM

STABIEL EN HELDER ZICHT

De oriëntatie van de lens blijft behouden ongeacht de bewegingen van het hoofd
of de ogen.1,2

De oriëntatie van de lens blijft stabiel
bij bewegingen van het hoofd.

De afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.

UNIEKE ACCELERATED STABILISATION DESIGN™ (ASD) TECHNOLOGIE
De ASD-technologie maakt gebruik van de natuurlijke kracht van het knipperende oog op vier
stabilisatiezones. Hierdoor blijft de oriëntatie van de lens behouden ongeacht de bewegingen van
het hoofd of de ogen.1,2 Dit zorgt ervoor dat, hoe druk de dag van uw klant ook is, het zicht de hele
dag helder en stabiel is.1,2
• STABILISEERT binnen 60 seconden.3
• 93% succes bij eerste aanmeting.4

ONGEËVENAARD STERKTEBEREIK
• Het grootste bereik in parameters, geschikt voor 98% van de sferische en astigmatische dragers.†‡5

WAT UW KLANTEN MOETEN WETEN:
• Gebruikt de natuurlijke kracht van het knipperende oog om de
lens op zijn plaats te houden, voor helder en stabiel zicht, de
hele dag door
• Groot draagcomfort, zelfs bij gebruik van digitale apparaten
• Helpt de ogen wit en helder te houden
• Hoogste UV-filter van alle herbruikbare contactlenzen

Succes bij eerste aanmeting gebaseerd op centrering van de lens, minimaal dikteverloop, limbale bedekking, lensbeweging en -rotatie.
†Geen enkele andere voorraad productlijn van herbruikbare sferische en torische lenzen biedt een groter sterktebereik dan ACUVUE OASYS®.
‡ACUVUE OASYS® contactlenzen zijn geschikt voor 98% van de torische en cilindrische voorschriften.
1. JJVCC Data on file 2012. 2. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE. 2010;33:23-26. 3. Chamberlain P, Morgan P,
Moody K, et al. Fluctuation in visual acuity during soft toric contact lens wear. Optom Vis Sci. 2011;88:E534-E538. 4. Sulley A, Young G, Osborn Lorenz K, et al. Clinical evaluation of
fitting toric soft contact lenses to current non-users. Ophthalmic Physiol Opt. 2013;33:94-103. 5. JJVCC Data on file 2016.
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ACUVUE® VITA™

Voor klanten die hun lenzen een maand lang
comfortabel willen dragen.
PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal

senofilcon C

Lenstechnologie

HydraMax™ technologie

Watergehalte

41%

Basiscurve

8.4 mm en 8.8 mm

Diameter

14.0 mm

Middendikte

0.07 mm (-3.00D lens)

Zuurstoftransmissie (Dk/t)*

147 x 10-9 (-3.00D lens)

Oxygen flux
(% beschikbaar voor centrale cornea)

98%

Klasse 1 UV-filter**

99.8% UVB en 93% UVA

Hanteerbaarheid

lichtblauwe tint + 1-2-3 markering

Vervangingsschema

DW; maandelijks vervangen

Verpakking

6 en 12 stuks

STERKTEBEREIK
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-0.50D t/m -6.00D (per 0.25D)

+0.50D t/m +6.00D (per 0.25D)

-6.50D t/m -12.00D (per 0.50D)

+6.50D t/m +8.00D (per 0.50D)

* Zuurstofdoorlaatbaarheid in het midden van een -3.00D lens, rand- en grensgecorrigeerde Dk waarden. Eenheden: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) op 35° C. Dk vastgesteld d.m.v.
polarografische methode.
**Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt.
UV absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het
gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. JJVCC Data on file 2014.

Traanfilm
Lens

Cornea

Mucinelaag

NIEUW HydraMax™ technologie
Is een niet-gecoate silicone hydrogelformule. Helpt bij MAXIMALISATIE en
BEHOUD van hydratatie.

Waterlaag

Lipidelaag

ACUVUE® VITA™

DE MAANDLENS VOOR BETROUWBAAR, SUPERIEUR COMFORT
– DE HELE MAAND LANG.1,2

De afbeelding dient
uitsluitend ter illustratie.

BEHOUD VAN HYDRATATIE
• De unieke HydraMax™ technologie helpt lenshydratatie te behouden door verdamping te
beperken. Verdamping is 33% minder dan bij andere bekende maandlenzen.3
• Het lensmateriaal en lensontwerp (siliconen, PVP en de lensmatrix) integreren op een unieke
manier nuttige traanfilm lipiden en maken gebruik van hun natuurlijke functie bij de bescherming
tegen verdamping.3

ZICHT
• Met ACUVUE® VITA™ haalt 98,9% van de gebruikers visus 1.0 of beter na één maand dagelijks gebruik.4
• Superieur voor “algehele zichtkwaliteit” vergeleken met andere maandlenzen.1†

COMFORT
• ACUVUE® VITA™ biedt superieur comfort ten opzichte van andere maandlenzen.*1 Het INFINITY
EDGE™ Design past naadloos op het oog en voegt een nieuwe dimensie toe aan lenscomfort.
• Dragers beoordeelden het “algemeen comfort” van ACUVUE® VITA™
contactlenzen als beter in de weken 1, 2, 3 en 4.1

WAT UW KLANTEN MOETEN WETEN:
• Betrouwbaar, superieur comfort – de hele maand lang,
vergeleken met andere merken*
• Superieure “algehele zichtkwaliteit” vergeleken met
andere maandlenzen
• Hoog UV-filter

1. JJVCC Data on file 2013. 2. Aeschlimann R et al. Lubricity comparison of a contact lens material, the human cornea, and a wetting agent. BCLA posterpresentatie 2015. 3. Wilson,
T, Aeschlimann, R, Tosatti, S, Toubouti, Y, Kakkassery, J, Osborn-Lorenz, K, “Comparison of Frictional Behavior of Human Corneal Tissue and Silicone Hydrogel Contact Lenses.” Poster
gepresenteerd op 7 juni 2014 op de 2014 British Contact Lens Association Clinical Conference. 4. JJVCC Data on file 2016.
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AANPASHANDLEIDINGEN
Sferische lenzen

ACUVUE OASYS® 1-Day / 1-DAY ACUVUE® TruEye® / 1-DAY ACUVUE® MOIST /
ACUVUE OASYS® / ACUVUE® VITA™
Succesvolle aanpassing:

Myopie/Hyperopie:
Nieuwe contactlensdrager
Proefpassing starten met de
steilste radius.

Kenmerken goede pasvorm:
Volledige corneale dekking.
Voldoende beweging voor
uitwisseling van traanvocht
(0.2 – 0.4mm).
Soepele beweging bij
push up test.

Als de lenzen:

Probeer:

Teveel bewegen na knipperen,
afstaande rand of overmatige
decentralisatie vertonen.

Steiler type lens.

Onvoldoende bewegen na
knipperen of push up test of
bindvliesbeschadigingen geven.

Proefpassing
met de vlakkere radius.

Torisch lenzen

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM / ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM

Paslenzen:
Reken de brilsterkte om naar
hoornvliesafstand 0 (>4.00D).
Pas sferische sterkte, cilinder en
as zo goed mogelijk aan in de
sterkte van de paslens.

Correcte lensaanpassing:
Volledige bedekking van de
cornea.
Voldoende beweging
voor uitwisseling van
traanvocht (0.2 – 0.4mm).

Met de klok mee draaien

Stabiele oriëntatie
controleren
Inclinatie indien nodig/
mogelijk compenseren.

Soepele beweging en
positieherstel bij push-up test.

2. Zet het gekozen ontwerp
op het rechteroog.
3. Laat het effect beoordelen en
vergelijken met het andere oog
zonder lens.
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1. Zet het andere ontwerp
op het linkeroog.
2. Laat de drager het
resultaat beoordelen en een
definitieve keuze maken.

Tegen de klok in draaien
Aantal graden van lensrotatie
aftrekken van asstand.

1-DAY ACUVUE® DEFINE®

1. Bepaal samen met de
drager welk ontwerp als eerste
geprobeerd gaat worden:
NATURAL SPARKLE™
of
NATURAL SHIMMER™.

Aantal graden van lensrotatie
optellen bij asstand.

1. Beoordeel de aanpassing
en bestel de proeflenzen.
2. Geef proeflenzen mee
van het gekozen ontwerp.

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL
1.	
Begin altijd met een subjectieve refractie en bepaal dan de meest positieve sferische sterkte voor
de beste zichtscherpte. Houd rekening met de hoornvliesafstand bij sterkte hoger dan +/- 4.00D.
Controleer of het astigmatisme lager is dan 1.00D.
2.	
Bepaal welk oog dominant is.1
Aanbevolen methode is het gebruik van een nevelglas van +1.00D.
3.	
Bepaal de minimale leesadditie om de klant goed nabij te laten zien.
Houd rekening met het leesgedrag van de klant (computer, tablet, telefoon, etc...).
4.	
Indien op basis van de ervaring van de klant het zicht gemodificeerd moet worden, pas dan de
modificatie stappen toe uit de rechter tabel.
5.	
Selecteer de eerste paslenzen op basis van de gevonden leesadditie en aan de hand van de
onderstaande tabel (linker tabel).
Laat de klant minimaal 10 minuten buiten de aanpasruimte het zicht ervaren.

Indien een modificatie voor de verte
en/of nabij nodig blijkt te zijn

Voor optimaal zicht op alle afstanden
ADDITIE

+0.75D
t/m
+1.25D

LOW
OOG

LENSKEUZE

Dominante oog

LOW

Niet-dominante oog

LOW

VERBETERING VOOR VERAF

1-DAY ACUVUE®
MOIST SFERISCH

VERBETERING VOOR NABIJ

LOW

LOW

LOW
+0.25D

LOW

MID

MID

MID
+0.25D

10*
min

+1.50D
t/m
+1.75D

+2.00D
t/m
+2.50D

Dominante oog

MID

Niet-dominante oog

MID

Dominante oog

MID

MID

MID

HIGH

MID
+0.25D

HIGH
+0.25D

Niet-dominante oog

Laat de klant
tenminste
10 minuten buiten
de aanpasruimte
ervarenhoe het
zicht met de
proeflenzen is.

*Maximaal 4 proeflenzen in totaal
+: +0.25 optellen bij de sterkte voor zicht veraf voor het niet-dominate oog

1. Laat de klant naar de visuskaart kijken met de optimale (best sferische) correctie in de pasbril. Houd beurtelings een nevelglas van +1.00D voor beide ogen en vraag hoe het beeld
wordt met het voorhouden van het nevelglas. Het oog waarbij het nevelglas de meeste visusverstoring geeft is het dominante oog. Indien mogelijk dient deze test in zowel hoog als
laag contrast te worden afgenomen.
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VERPAKKINGSFORMATEN
ACUVUE® contactlenzen zijn beschikbaar in diverse verpakkingsformaten
om te voorzien in de wensen van uw dragers.
180

90

Droge of
gevoelige ogen

30
1-DAY ACUVUE® MOIST

24

Veeleisende
omgevingen

12

6

ACUVUE OASYS®

180

90

Intensief en
gezond dragen

30
1-DAY ACUVUE® TruEye®

Maandelijks
vervangen

6

12

ACUVUE® VITA™

24

90
30

90
30

1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

90
6

12

ACUVUE OASYS® FOR ASTIGMATISM

30
ACUVUE OASYS® 1-Day
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JOHNSON & JOHNSON VISION CARE COMPANIES
NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN
1 DEFINITIES
“Bedrijf” verwijst naar Johnson & Johnson Medical BV (namens de
Johnson & Johnson Vision Care Companies divisie), een bedrijf onder
Nederlands recht, kantoorhoudende te Computerweg 14, 3821 AB
Amersfoort, Nederland.
“Contract” verwijst naar de Order zoals geaccepteerd door het Bedrijf en
behelzende deze Algemene Voorwaarden.
“Diagnostische Lenzen” verwijst naar lenzen die het Bedrijf aan de Klant
levert, om de Klant te laten kennismaken met de Goederen.
“Goederen” verwijst naar de goederen die het Bedrijf instemt te zullen
leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en welke
zijn gespecificeerd in de Order.
“Klant” verwijst naar het bedrijf, de firma of de organisatie waarvan de
Order van de Goederen is geaccepteerd door het Bedrijf.
“Kredietlimiet” verwijst naar artikel 4.7.
“Leveringsgebied” verwijst naar de Europese Unie, de EVA landen,
Zwitserland en alle landen die vrijhandelsvragen hebben gesloten met
de Europese Unie.
“Order” verwijst naar de order voor de aankoop van de Goederen zoals
deze door de Klant is geplaatst.
“Vervaldatum” verwijst naar de datum, dertig (30) dagen na de
factuurdatum.
“Verkoopbare Lenzen” verwijst naar andere lenzen dan Diagnostische
Lenzen.
“Voorwaarden” verwijst naar deze Johnson & Johnson Vision Care
Companies Nederland Algemene Voorwaarden.
1.1 Elke verwijzing naar een wet is een verwijzing naar de wet zoals
deze op dit moment van kracht is, rekening houdend met mogelijke
wijzigingen, uitbreidingen, toepassing of wetvernieuwing en omvat elke
ondergeschikte wet- en regelgeving zoals van toepassing op dit moment.
1.2 Waar een voorwaarde een lijst geeft van onderwerpen volgend op
het woord ‘inclusief’ dient deze lijst niet te worden geïnterpreteerd als
een volledige lijst.
2 INTEGRATIE VAN VOORWAARDEN
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van,
en Contracten met het Bedrijf. Alle andere voorwaarden en bepalingen,
waaronder de algemene voorwaarden waarvan de Klant beweert dat deze
van toepassing zijn op enig contract (waaronder de Order), bevestiging
van de Order of soortgelijk document of in enige correspondentie, wijst
het Bedrijf uitdrukkelijk van de hand.
2.2 Geen enkele afwijking van deze Voorwaarden is bindend, tenzij
schriftelijk overeengekomen door bevoegde vertegenwoordigers van het
Bedrijf.
2.3 Het Contract omvat de gehele overeenkomst tussen het Bedrijf
en de Klant met betrekking tot de Goederen en het treedt in de plaats
van alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen partijen. De Klant
erkent dat het zich niet zal beroepen op enige mondelinge of schriftelijke
verklaring van het Bedrijf, diens medewerkers of tussenpersonen, die niet
uitdrukkelijk in het Contract is opgenomen.
3 BESTELLINGEN
3.1 Elke Order (ongeacht of deze per telefoon, fax, post, e-mail of
elektronisch bestelsysteem is geplaatst) wordt geacht een aanbod van de
Klant te zijn om de Goederen volgens deze Voorwaarden aan te schaffen.
Het is het Bedrijf toegestaan, volledig ter eigen beoordeling, om een Order
te weigeren.
3.2 De Klant is ervoor verantwoordelijk dat het Bedrijf accuraat wordt
geïnformeerd over de specificaties van elke Order (waaronder een
omschrijving van de bestelde Goederen).
4 PRIJS EN BETALING
4.1 Met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 4.5, is de prijs
van de Goederen de prijs zoals opgenomen in de relevante prijslijst van
het Bedrijf zoals deze van kracht was op de datum waarop het Bedrijf de
Order accepteerde. Onder het bepaalde in artikel 4.5, is het het Bedrijf
toegestaan de prijzen periodiek aan te passen, waarbij de Klant minstens
dertig dagen van tevoren van deze prijswijziging op de hoogte moet
worden gesteld.
4.2 Standaard levering zal geschieden overeenkomstig het bepaalde in
artikel 6.1. Indien de Klant een levering binnen een alternatieve periode
vereist, dient de Klant contact op te nemen met de afdeling Customer
Service van het Bedrijf om een alternatieve levertermijn overeen te
komen. Voor deze alternatieve levertermijn zullen aan de Klant extra
kosten in rekening worden gebracht. Alle levertijden zijn afhankelijk van
de voorraad op het moment waarop het Bedrijf de Order accepteert.
4.3 De genoemde prijzen zijn netto bedragen, met apart vermeld de
BTW en overige belastingen of toeslagen. BTW is toegevoegd op de dag
van verzending.

4.4 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, zulks geheel ter
beoordeling van het Bedrijf, om de Klant de kosten in rekening te brengen
van verpakkingsmateriaal, verzending en verzekering met betrekking tot
een speciale Order, bovenop de prijs van de Goederen en de Klant is
gehouden deze extra kosten te betalen. Met name in het geval van kleine
Orders of Orders van Diagnostische Lenzen, behoudt het Bedrijf zich het
recht voor om een bescheiden extra bijdrage in de kosten van verzending
door te berekenen.
4.5 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, om op enig moment voor
de levering, de prijs van de Goederen te verhogen afhankelijk van de door
het Bedrijf te maken kosten als gevolg van factoren die redelijkerwijs
buiten de invloedssfeer van het Bedrijf vallen, waaronder in ieder geval
begrepen wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of
materialen, premies en/of belastingen.
4.6 De Klant zal het totale factuurbedrag betalen binnen dertig
dagen na de factuurdatum. In het geval van een andere dan een
contante betaalwijze, wordt de betaling geacht te zijn ontvangen indien
het betalingsbewijs is ontvangen. Klanten die gebruik maken van
automatische incasso, ontvangen een korting van 2%. Deze korting wordt
alleen gegeven indien de Klant in de voorgaande maand zijn rekeningen
volledig heeft betaald. Het bedrijf behoudt zich het recht voor deze korting
eenzijdig aan te passen.
4.7 Indien de Klant verzuimt om het uitstaande bedrag voor de
Vervaldatum te betalen of de Klant zijn Kredietlimiet overschrijdt, is
het Bedrijf toegestaan de kredietfaciliteit in te trekken (het account te
blokkeren), Orders stop te zetten totdat de openstaande rekeningen
volledig zijn betaald of de Kredietlimiet niet (meer) is overschreden.
Daarnaast is de Klant over het uitstaande bedrag de wettelijke
handelsrente verschuldigd.
4.8 De Klant zal in geen enkele omstandigheid gerechtigd zijn om
betalingen op te schorten of te verrekenen.

6.4 Het is het Bedrijf toegestaan de Goederen naar eigen inzicht
in deelleveringen of in een gecombineerde levering te leveren. Elke
individuele deellevering zal worden gefactureerd en betaald worden in
overeenstemming met de bepalingen in het Contract. Elke deellevering
geldt als een individueel Contract en geen enkele annulering of
beëindiging van enig Contract met betrekking tot een deellevering geeft
de Klant het recht om enig ander Contract of deellevering te weigeren of
annuleren.
6.5 De Klant zal de levering van de Goederen onmiddellijk aannemen
wanneer deze voor levering worden aangeboden (waaronder begrepen
het ondertekenen van de relevante afleverbon). Indien om enige reden de
Klant de levering van de Goederen niet als zodanig in ontvangst neemt of
anderszins een vertraging in de levering veroorzaakt of verzoekt:
6.5.1 zullen de Goederen als geleverd worden beschouwd; en
6.5.2 zal het Bedrijf gerechtigd zijn om de Goederen op te slaan of op te
laten staan tot de daadwerkelijke levering, en de redelijke kosten hiervan
bij de Klant in rekening te brengen (inclusief verzekering) van deze opslag
en eventuele verdere kosten die zijn gemaakt voor de levering van de
Goederen op een latere datum.
6.6 De Klant dient te garanderen dat er adequate en veilige faciliteiten
en procedures bestaan binnen het pand van de Klant voor de levering en
opslag van de Goederen.
6.7 De Klant zal de afdeling Customer Service van het Bedrijf
onverwijld informeren indien de Goederen niet binnen zeven dagen na
ontvangst van de factuur zijn ontvangen.

5 DE GOEDEREN
5.1 De hoeveelheid en hoedanigheid van de Goederen zal overeenkomen
met de specificaties in de Order.

INONTVANGSTNEMING VAN DE GOEDEREN
6.8 De Klant wordt geacht de Goederen in ontvangst te hebben
genomen zeven dagen na de datum van levering aan de Klant. Na de
inontvangstneming zal de Klant niet meer gerechtigd zijn om Goederen te
weigeren die niet in overstemming zijn met de bepalingen in het Contract
en het Bedrijf zal op generlei wijze aansprakelijk zijn ten opzichte van de
Klant wat betreft de Goederen.

5.2 De Goederen zullen worden verstrekt in overeenstemming met de
specificatie in de Order. Het Bedrijf is gerechtigd periodiek veranderingen
aan te brengen in de specificatie van de Goederen die vereist zijn om
te voldoen aan enige geldende veiligheids- of wettelijke voorschriften
en welke geen materieel effect hebben op de kwaliteit of functionele
geschiktheid van de Goederen.

6.9 Ingevolge hetgeen bepaald in artikel 6.10, dient de Klant de
afdeling Customer Service van het Bedrijf in te lichten omtrent enig
vermeend defect, tekort in hoeveelheid, schade, verlies of het niet
voldoen aan de omschrijving, en wel binnen zeven dagen na ontvangst.
De Klant dient deze Goederen beschikbaar te houden voor inspectie door
het Bedrijf.

5.3 De specificaties en ontwerpen van de Goederen (waaronder
het auteursrecht, rechten inzake tekeningen en modellen en overige
intellectuele eigendomsrechten) zijn en blijven eigendom van het Bedrijf.

RETOURZENDINGEN VAN GOEDEREN
6.10 Niettegenstaande voorwaarden 6.8 en 6.9, heeft de Klant het
recht om Goederen binnen 90 dagen na ontvangst te retourneren of te
ruilen. Het bedrijf zal na ontvangst van een retourzending de aankoopprijs
crediteren. Na verloop van 90 dagen na ontvangst van de Goederen,
heeft de Klant (alleen nog) het recht de Goederen te ruilen. Goederen
mogen slechts worden geretourneerd of geruild indien aan de volgende
cumulatieve voorwaarden is voldaan:

4.9
Alle betalingen die aan het Bedrijf verschuldigd zijn onder het
Contract zijn onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van het Contract,
niettegenstaande enige andere bepaling.

5.4 De Klant verplicht zich om geen gebruik te maken van enig
handelsmerk of enige handelsnaam zoals deze door het Bedrijf worden
gehanteerd voor de Goederen en om niets te doen of toe te laten
waardoor de goodwill of reputatie van dergelijke handelsmerken of
handelsnamen worden gecompromitteerd of beschadigd.
5.5 Alle Diagnostische Lenzen dienen duidelijk als zodanig herkenbaar
te zijn. De Klant mag de Diagnostische Lenzen niet gebruiken voor
promotionele doeleinden. De Klant dient Diagnostische Lenzen bovendien
niet te behandelen of te verkopen als vervangende Goederen voor
aangeschafte Goederen voor enige derde, waaronder enige cliënt van de
Klant.
5.6 Het door de Klant totaal aantal bestelde Diagnostische Lenzen mag
niet hoger zijn dan 10% van de door de Klant aangeschafte Verkoopbare
Lenzen.
PRODUCT EN JUISTE GEBRUIK
5.7 Het Bedrijf zal de Klant een productbijsluiter verstrekken met
daarin instructies betreffende de correcte gebruikswijze, informatie over
complicaties en contra-indicaties. De Klant dient te controleren of deze
instructies inderdaad zijn bijgeleverd en dient deze zorgvuldig te lezen en
te bewaren.

6.10.1 de Klant dient contact op te nemen met de afdeling Customer
Service van het Bedrijf om goedkeuring te vragen voor het retourneren
van Goederen en om een ophaalafspraak te maken;
6.10.2 alle geretourneerde Goederen dienen direct bij Johnson &
Johnson Vision Care Companies Nederland te zijn gekocht;
6.10.3 alle Goederen dienen in hun oorspronkelijke en ongeopende
verpakking te worden geretourneerd en deze dienen vrij te zijn van
stickers, markeringen of enige andere verandering aan de verpakking;
6.10.4 alle geretourneerde Goederen dienen een houdbaarheid van ten
minste dertien maanden te hebben.
6.11 Retourzendingen dienen beperkt te blijven tot eenmaal per maand.
6.12 Diagnostische Lenzen of speciale bestellingen kunnen niet worden
geretourneerd.

5.8 Het Bedrijf zal de Klant gratis gebruikshandleidingen verstrekken
met daarin informatie voor haar cliënten. De Klant dient alle nieuwe
cliënten/ gebruikers een dergelijke handleiding te verstrekken.

6.13 Indien er een creditering wordt verstrekt voor een geretourneerd
product dat aan de genoemde criteria voldoet, zal dit worden verstrekt op
basis van de oorspronkelijke aankoopprijs van het product.

6 LEVERING
6.1 Met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 4.2 en 6.2,
worden de Goederen (behalve Diagnostische Lenzen) doorgaans binnen
twee (2) werkdagen na acceptatie van de Order door het Bedrijf geleverd
op het afleveradres dat in de Order is gespecificeerd. Voor Orders groter
dan 50 multipacks, kunnen langere levertijden gelden.

6.14 Verzendkosten voor dergelijke retourzendingen zijn voor rekening
van Johnson & Johnson Vision Care Companies Nederland.

6.2 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om niet over te gaan
tot levering van enige Goederen in geval van achterstallige betaling
van enige som die aan het Bedrijf verschuldigd is uit hoofde van enig
Contract, of indien de financiële situatie van de Klant onder druk staat om
enige andere reden.
6.3
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termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het Bedrijf kan
niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of schade doordat
het Bedrijf de Goederen (in een volledige levering of deellevering) niet of
niet tijdig levert.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale

6.15 Het Bedrijf zal de geretourneerde Goederen die niet aan
bovenstaande criteria voldoen (inclusief producten anders dan de
Goederen) vernietigen indien deze niet aan bovengenoemde criteria
voldoen zonder hierover de Klant van tevoren in te lichten en het Bedrijf
zal de Klant voor deze Goederen niet crediteren.
TERUGROEPEN VAN GOEDEREN
6.16 Indien enige Goederen zijn betrokken bij een terugroepactie
door het Bedrijf, dan zal de Klant het Bedrijf zoveel mogelijk informatie
verstrekken als redelijkerwijs mogelijk omtrent de verblijfplaats van de
Goederen.

7 TITEL EN RISICO
7.1 Met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7.2, gaat het
risico van de Goederen over op de Klant op het moment dat deze worden
verzonden vanaf het terrein van het Bedrijf, ook al is de eigendom van de
Goederen nog niet overgedragen.
7.2 Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de Goederen
worden opgehaald van het terrein van het Bedrijf, gaat het risico van
de Goederen over op de Klant op het moment dat het Bedrijf de Klant
informeert dat de Goederen klaar staan voor levering, ook al is de
eigendom van de Goederen nog niet overgedragen.
8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Het Bedrijf behoudt zich de eigendom van door haar geleverde
Goederen voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
8.1.1 alle krachtens het Contract verschuldigde betalingen; en
8.1.2 vorderingen wegens tekortschieten van de Klant in de nakoming
van zodanige Contract(en). Het is de Klant niet geoorloofd zich op een
retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze
kosten te compenseren met de door hem verschuldigde prestaties.
8.2 Totdat het eigendom van de Goederen overgaat op de Klant
ingevolge hetgeen bepaald in artikel 8.1 zal de Klant:
8.2.1 de Goederen op fiduciaire basis houden als bewaarnemer voor het
Bedrijf; en
8.2.2 de Goederen in goede omstandigheden bewaren; en
8.2.3 de Goederen verzekeren namens het Bedrijf ten bedrage van de
volledige aanschafprijs.
8.3
Het is de Klant alleen toegestaan de Goederen tegen volledige
marktwaarde te verkopen binnen de normale context van haar
bedrijfsactiviteiten. De Klant zal optreden als gevolmachtigde bij dergelijke
verkopen of transacties. Totdat de eigendom van de Goederen overgaat
van het Bedrijf naar de Klant zullen al dergelijke verkopen of transacties
een verkoop of transactie behelzen van eigendom van het Bedrijf namens
de Klant, en de opbrengsten van de verkoop of transacties met betrekking
tot de Goederen zullen voor het Bedrijf in bewaring worden gehouden en
zullen niet worden vermengd met andere gelden of worden gestort op een
bankrekening met een negatief saldo en zullen te allen tijde aanwijsbaar
zijn als geld toebehorend aan het Bedrijf.

9.4.4 de Klant enige verplichting jegens het Bedrijf niet nakomt; de Klant
anderszins schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde.

verstrekte betalingskortingen in het Contract en de Voorwaarden, eenzijdig
te wijzigen.

9.5 Niettegenstaande het bovenstaande, geeft het Bedrijf, in het geval
het Bedrijf de aan de Klant geleverde zaken van derden heeft betrokken,
met betrekking tot die zaken in geen geval meer garanties dan welke het
Bedrijf van die derden heeft verkregen.

15.2 Alle communicatie tussen partijen dient schriftelijk te zijn en zal
persoonlijk of per aangetekende post, fax of elektronische mail worden
verstrekt. Het fysieke adres voor de levering van elke partij is het officiële
kantooradres of enig ander adres waarvan men de Klant op de hoogte
heeft gesteld in overeenstemming met deze bepaling met mededeling
van het faxnummer of e-mailadres dat voor deze levering dient te worden
gebruikt. Bij ontbreken van bewijs van ontvangst van enig bericht op een
vroeger tijdstip, gaat men ervan uit dat het bericht tijdig is ontvangen:

9.6 Het feit dat de Klant aanspraak maakt op garantie ontslaat de Klant
niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de met het Bedrijf gesloten
Contract.
9.7 Eventuele kosten van verzending en transport komen voor rekening
en risico van de Klant. Zaken of delen van zaken, die door het Bedrijf
worden hersteld of vervangen, dienen door de Klant franco aan het
Bedrijf te worden gezonden na schriftelijke toestemming van het Bedrijf,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Goederen die worden
teruggezonden doch niet defect bevonden, zullen op kosten van de Klant
aan deze worden teruggezonden waarbij tevens verschuldigd zal worden
de kosten van het Bedrijf ter zake van de naar aanleiding van deze klacht
ingestelde onderzoeken.
10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Het Bedrijf is, met inachtneming van het overigens in dit artikel
bepaalde, jegens de Klant slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden
directe schade tengevolge van het niet, niet deugdelijk of niet tijdig
nakomen van zijn verplichtingen onder het Contract. Onder directe schade
wordt uitsluitend verstaan: schade aan eigendommen van de Klant of een
derde, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe
schade en de kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de
aansprakelijkheid en de directe schade.
10.2 De aansprakelijkheid van het Bedrijf voor indirecte schade (waartoe
onder meer gerekend wordt, maar daartoe overigens uitdrukkelijk niet
beperkt: gederfde omzet, gederfde winst, immateriële schade en aantasting
van de goede naam) als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of
een onrechtmatige daad van het Bedrijf is uitgesloten, tenzij deze schade
het gevolg is van de bewuste roekeloosheid of opzet van het Bedrijf of haar
leidinggevende ondergeschikten.
10.3 De aansprakelijkheid van het Bedrijf op grond van artikel 10.1 is,
behoudens het bepaalde in de navolgende artikelleden, per gebeurtenis of
serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot
het door de Klant verschuldigde bedrag (exclusief BTW) op basis van het
Contract in de uitvoering waarvan de schade is ontstaan.

8.4 Het Bedrijf is gerechtigd de aanschafprijs op te eisen ook al is het
eigendom van de Goederen nog niet overgegaan van het Bedrijf op de
Klant.

10.4 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 zal de totale
gecumuleerde aansprakelijkheid van het Bedrijf onder een Contract
nimmer meer bedragen dan € 20.000 per jaar.

8.5 Zolang de eigendom van de Goederen nog niet op de Klant is
overgaan, is de Klant niet gerechtigd de Goederen met enig beperkt recht
te bezwaren en is de Klant gehouden op de betreffende Goederen de
eigendom van het Bedrijf zichtbaar aan te geven c.q. zichtbaar aangegeven
te houden en deze Goederen met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.

10.5 De Klant vrijwaart het Bedrijf tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schaden die voortvloeien uit of verband houden met de
door het Bedrijf uitgevoerd Contract behoudens in geval de schade is
veroorzaakt dor de bewuste roekeloosheid of opzet van het Bedrijf of haar
leidinggevende ondergeschikten.

8.6 Indien de Klant in verzuim is ten aanzien van de prestaties als
bedoeld in artikel 8.1, is het Bedrijf gerechtigd de Goederen die aan haar
toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.
De Klant machtigt het Bedrijf reeds nu voor alsdan om daartoe de bij of voor
de Klant in gebruik zijnde ruimte te betreden. Alle kosten verbonden aan
het terughalen van Goederen komen voor rekening van de Klant.

11 OVERMACHT
11.1 Het Bedrijf zal niet verantwoordelijk zijn voor enige niet-nakoming
van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of in verband met de
Goederen indien deze niet-nakoming het gevolg is van een gebeurtenis
buiten haar redelijke invloedssfeer, waaronder onder meer begrepen
oorlog, gewapend conflict, terrorisme, rellen, stakingen, vakbondsacties
(waaronder acties waarbij de medewerkers van het Bedrijf betrokken
zijn), brand, overstroming, natuurrampen van welke aard dan ook, in
gebreke blijven van de toeleveranciers of onderaannemers van het Bedrijf,
problemen om personeel of materiaal te betrekken en kapotte machines.

8.7 Bij beëindiging van het Contract, om wat voor reden dan ook, zullen
de rechten van het Bedrijf als omschreven in dit artikel 8 van kracht
blijven.
9 GARANTIE
9.1 De door het Bedrijf verleende garantie op de door haar geleverde
zaken en door haar uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het
bepaalde in dit artikel 9.
9.2 Het Bedrijf garandeert dat de Goederen de eigenschappen bezitten
overeenkomstig hun specificaties gedurende een periode van 30 dagen na
aflevering van de zaak aan de Klant.
9.3 Indien de Klant een terecht beroep doet op enige garantiebepaling
uit artikel 9.2 dan zal het Bedrijf, zulks te harer keuze en onverminderd
het overigens in dit artikel bepaalde, ofwel overgaan tot vervanging van de
gebrekkige prestatie, ofwel tot herstel daarvan, waarbij de oorspronkelijke
garantieperiode alsdan slechts zal worden verlengd met de periode
gedurende de Klant als gevolg van het herstel of de vervanging niet de
beschikking heeft gehad over de gebrekkige zaak.
9.4 Voormelde garantieverplichting vervalt indien aan één van de volgende
voorwaarde is voldaan:
9.4.1 wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde zijn verricht door
derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf;
9.4.2 het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming is
gebruikt;
9.4.3 het geleverde op (naar het Bedrijf’s redelijk oordeel onoordeelkundige
wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden;

11.2 Indien een dergelijk geval langer dan één maand voortduurt, is
het Bedrijf gerechtigd om het Contract te ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
12 UITBESTEDING
12.1 Het is het Bedrijf toegestaan om het Contract geheel of gedeeltelijk
uit te besteden aan enig ander bedrijf of organisatie.

15.2.1 indien verstuurd per aangetekende post, twee werkdagen na
verzending; of
15.2.2 indien persoonlijk geleverd, indien achtergelaten op het adres in
kwestie; of
15.2.3 indien per fax of per e-mail verstuurt, op het tijdstip van verzending.
15.3 Behalve indien de wet anders vereist zijn beide partijen, hun
werknemers en tussenpersonen, gehouden aan geheimhouding van alle
informatie, materialen en documenten die zij in verband met het Contract
hebben verkregen en die betrekking hebben op de andere partij, haar
medewerkers of zaken. Bij beëindiging van het Contract, om wat voor
reden dan ook, zal de verplichting van partijen onder deze voorwaarde
15.3 van kracht blijven.
15.4 Geen der partijen, noch de respectievelijke medewerkers of
tussenpersonen, zullen aan enig persoon enig geschenk of beloning
aanbieden, geven of instemmen te geven als aansporing of beloning voor
het verrichten of nalaten te doen of voor het hebben verricht of nagelaten
van enige handeling in verband met het verkrijgen van of uitvoeren van
enige contract met de andere partij.
15.5 Elk recht of rechtsmiddel dat het Bedrijf heeft onder deze
Voorwaarden geldt onverminderd enige ander recht of rechtsmiddel dat
het Bedrijf heeft.
15.6 Bij beëindiging van het Contract, om welke reden dan ook, zullen alle
verplichtingen waarvan wordt gesteld dat deze van kracht zullen blijven
ook na beëindiging van het Contract blijven bestaan, in samenhang met de
voorwaarden waarvan het voorbestaan wordt geïmpliceerd of noodzakelijk
is voor de interpretatie of afdwinging van het Contract.
15.7 Een persoon die geen partij is in het Contract zal geen rechten
hebben om enige contractvoorwaarden af te dwingen onder het Contract
(Rights of Third Parties) Act 1999.
15.8 Indien enige bepaling in het Contract geacht wordt geheel of
gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar, niet afdwingbaar
of onredelijk blijkt, zal het worden beschouwd als deelbaar en zullen de
overige bepalingen van het Contract en het overige deel van de bepaling
van kracht blijven.
15.9 Geen enkele verklaring van afstand van het Bedrijf (hetzij
uitdrukkelijk of impliciet) wat betreft de uitoefening van enig recht onder
deze Voorwaarden zal afbreuk doen aan haar recht om dit in de toekomst
alsnog te doen.
15.10 De afstandsverklaring van een partij aangaande een recht onder
een Contract waar de Voorwaarden op van toepassing zijn zal niet worden
beschouwd als een nadere of aanhoudende afstandsverklaring van dit of
enige ander recht dat in deze voorwaarden is vastgelegd.
15.11 Op alle rechtsbetrekkingen tussen het Bedrijf en de Klant is,
met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, het Nederlands recht van
toepassing.
15.12 Alle geschillen tussen het Bedrijf en de Klant, waarvoor geen
minnelijke schikking mogelijk blijkt, zullen uitsluitend worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

12.2 De Klant is niet gerechtigd om het Contract geheel of gedeeltelijk
over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
het Bedrijf (welke toestemming niet onredelijk mag worden onthouden of
vertraagd).
13 EXPORT
13.1 De Klant is het niet toegestaan om Goederen te leveren aan klanten
buiten het Leveringsgebied.
14 ONTBINDING
14.1 Het Bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval de
Klant surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard, zijn bedrijf stil legt, beëindigt of vervreemdt, zijn bedrijf wordt
ontbonden, onder curatele of beheer wordt gesteld of zijn roerende en/of
onroerende zaken in beslag worden genomen. In al die gevallen worden de
verplichtingen van de Klant terstond opeisbaar zonder dat aan de zijde van
het Bedrijf ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan.
15 DIVERSEN
15.1 Het Bedrijf heeft te allen tijde het recht om het Contract, deze
Voorwaarden en meer in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van
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