
 

BRUIKLEENOVEREENKOMST COMPAT® (GO) ENTERALE VOEDINGSPOMP 
 
Nestlé Health Science en instelling zijn het volgende overeengekomen: 
 
1. Nestlé Health Science geeft aan de instelling bovengenoemde Compat® (GO) enterale voedingspomp(en) (hierna te 
noemen de pomp(en)) in bruikleen. 
 
2. Tijdsduur  
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor dezelfde duur als de samenwerkingsovereenkomst. Nestlé Health Science blijft te allen 
tijde eigenaar van de in bruikleen gestelde pomp(en) en heeft het recht de bruikleenovereenkomst tussentijds met onmiddellijke 
ingang te ontbinden indien de instelling tekort schiet in het nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst. 
In dat geval dient/dienen de pomp(en) zo spoedig mogelijk aan Nestlé Health Science geretourneerd te worden. Dit geldt ook 
wanneer de reden voor de bruikleenverstrekking, het gebruik van sondevoedingen van Nestlé Health Science, komt te vervallen.  
 
3. Levering en installatie 
Kosten verbonden aan het traject van transport tot overdracht van de pompen aan de instelling komen voor rekening van Nestlé 
Health Science.  
 
4. Werkinstructie 
Nestlé Health Science zorgt voor een adequate training voor de juiste toepassing, gebruik, onderhoud en opslag van de pomp(en). 
 
5. Gebruiksvoorwaarden 
Alleen Compat® (GO) toedieningssystemen zullen voor de pomp(en) gebruikt worden. Indien de instelling toch andere type 
toedieningssystemen gebruikt, komen alle gebruiksrisico´s voor rekening van de instelling. Voor correct gebruik van de pomp(en) 
verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van de pomp.  
 
De pomp(en) voldoet(n) aan de Nestlé Health Science specificaties vermeld in de handleiding. In het geval van benodigde reparatie 
neemt de instelling contact op met Nestlé Health Science, op telefoonnummer 020-5699588, waarna een medewerk(st)er van 
Nestlé Health Science de pomp zal ophalen en omruilen voor een ander exemplaar. 
 
6. Onderhoud 
Nestlé Health Science zal voor eigen rekening de bruikleen- en reparatieservice laten uitvoeren. De reparatie en het 
serviceonderhoud wordt uitbesteed aan een deskundig en daarvoor door Nestlé Health Science gecertificeerd reparatiebedrijf. Wel 
dient de instelling als een 'goede huisvader' voor de in bruikleen ter beschikking gestelde pomp(en) zorg te dragen.  
Dit betekent dat bij eventueel verlies en/of schade aan de pomp(en), veroorzaakt door nalatigheid of ondeskundig gebruik, de 
instelling door Nestlé Health Science aansprakelijk gesteld kan worden en dat kosten voor verlies of reparatie in rekening kunnen 
worden gebracht.  
 
7. Recallprocedure.  
Nestlé Health Science verplicht zich om een gebruikersbestand bij te houden, zodat in het geval van recallprocedures de instelling 
per omgaand kan worden geïnformeerd. De instelling verplicht zich hierbij onmiddellijk gehoor te geven aan de eventueel door 
Nestlé Health Science gewenste recallprocedure.  
 
8. Eigenaar  
De Compat® (GO) enterale voedingspompen blijven eigendom van Nestlé Health Science gedurende de tijdsduur van de 
overeenkomst.  
 
Het is het de instelling niet toegestaan zonder voorgaand overleg met Nestlé Health Science, de pomp(en) aan derden beschikbaar 
te stellen, weg te geven of te verkopen noch op andere locaties te gebruiken dan die waarvoor de pomp(en) beschikbaar is/zijn 
gesteld. 
 
9. Beëindigen contract  
Bij beëindiging van deze samenwerkingsovereenkomst word(t)en de pomp(en) teruggenomen door Nestlé Health Science of er 
wordt een verlenging afgesproken die samengaat met de lengte van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die wordt 
aangegaan tussen instelling en Nestlé Health Science. 
 
Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. 


