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Overeenkomst België Conformis Technology Service Pack 

Pro-Motion Medical B.V. 
 

De ondergetekenden 

1) Pro-Motion Medical B.V., gevestigd aan Daltonstraat 13, NL-3335 LR te Zwijndrecht 
(Nederland) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de A.J. Grimminck, directeur en 
ingeschreven onder nummer 74934058 bij de Kamer van Koophandel en met BTW-nummer 
NL 810777186B01; 

die hierna verder wordt benoemd als “Pro-Motion”; 

2) Mevrouw/de heer ………………………………… (naam), geboren op ………………………………… 
(geboortedatum) te ………………………………… (geboorteplaats), wonende te 
………………………………… (woonplaats), ………………………………… (adres); 

die hierna verder wordt benoemd als “klant”; 

voor de gezamenlijke aanduiding van Pro-Motion en de klant, zij verder worden benoemd als 

“partijen”. 

overwegende dat: 

- de klant gebruik wenst te maken van de hoogtechnologische evaluatie die Pro-Motion uitvoert 
om een klant-specifieke analyse te kunnen bekomen van diens anatomie, het “Conformis 
Technology Service Pack” genaamd; 

- de klant door middel van deze overeenkomst aangeeft gebruik te willen maken van het 
“Conformis Technology Service Pack” en dat er wederzijdse concrete afspraken dienen te 
worden gemaakt voor de levering van deze dienst; en 

- de klant kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Pro-
Motion, die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst. De klant heeft deze documenten 
in tweevoud ondertekend, waarvan telkens een ondertekend exemplaar als bijlage 2 wordt 
toegevoegd aan deze overeenkomst en waarvan zowel Pro-Motion als de klant de origineel 
ondertekende exemplaren in hun bezit hebben. 

komen overeen als volgt: 

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst 

De klant wenst gebruik te maken van de diensten die Pro-Motion aanbiedt gericht op de uitvoering 

van een hoogtechnologische evaluatie om een klant-specifieke analyse te kunnen bekomen van diens 

anatomie. Deze diensten zijn ondergebracht in het “Conformis Technology Service Pack”. 

Het “Conformis Technology Service Pack” omvat de volgende diensten: 
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- computer gestuurd proces waardoor de unieke anatomie van de klant gedetailleerd kan 
worden bepaald en finaal de natuurlijke knie maximaal kan worden behouden; 

- technologie voor een klant-specifieke analyse zodat meer eigen bot en weefsel behouden kan 
worden; 

- software voor de correctie van de radiologische gegevens waardoor de anatomie van de knie 
teruggebracht wordt naar de situatie van voor de ziekte; 

- technologie om te bepalen hoe de individuele gewrichtsvlakken moeten worden 
geoptimaliseerd zodat de specifieke beenstand kan hersteld worden; 

- op speciale software en ct-scan gebaseerde programmatie voor een perfecte aanpassing op 
het 3D-model van de knie van de klant; 

- gebruik van de allerlaatste 3D-printing en computer gestuurde technologie zodat een perfect 
anatomisch resultaat bekomen kan worden; 

- binnen de 6-8 weken afhandeling van de gepersonaliseerde procedure voor de klant; 
- uniek concept waardoor eventuele noodzakelijke verbeteringen onmiddellijk kunnen worden 

toegepast; en 
- Conformis patiënt ID-kaart met gedetailleerde persoonlijke informatie op basis van de 

anatomie van de klant. 
 

De kostprijs van het “Conformis Technology Service Pack” bedraagt € 3.448,50 incl. 21% BTW 

Artikel 2: Verbintenissen van de partijen 

De klant verbindt zich ertoe om de kostprijs van het “Conformis Technology Service Pack” zoals 

bepaald in artikel 1, lid 3 van deze overeenkomst, te betalen aan Pro-Motion overeenkomstig de 

betalingsmodaliteiten zoals bepaald in artikel 3 van deze overeenkomst.  

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord dat de uitvoering van de overeenkomst van start gaat van zodra 

de betaling overeenkomstig artikel 3 van deze overeenkomst werd uitgevoerd, ook al loopt op dat 

moment mogelijks nog de herroepingstermijn van 14 dagen voor de klant, zoals toegelicht in artikel 4 

van deze overeenkomst.  

 

Pro-Motion verbindt zich ertoe om aan de klant de diensten van het “Conformis Technology Service 

Pack” te leveren nadat de klant de betaling heeft uitgevoerd. 

Artikel 3: Betalingsmodaliteiten 

De klant dient de kostprijs zoals bepaald in artikel 1, lid 3 van deze overeenkomst binnen de 14 dagen 

na ontvangst van de factuur te betalen per overschrijving op het rekeningnummer van Pro-Motion en 

met vermelding van de mededeling die in de factuur vermeld staan. 

Wat betreft het betalingsverkeer, zijn partijen tevens op de hoogte van hetgeen hierover bepaald 

werd in de algemene voorwaarden, dewelke hier eveneens van toepassing zijn. 
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Artikel 4: Opzeg van de overeenkomst 

▪ De overeenkomst wordt aangegaan voor de verlening van de diensten die deel uitmaken van het 

“Conformis Technology Service Pack” en zoals omschreven in artikel 1, lid 2 van deze overeenkomst.  

▪ Pro-Motion kan eenzijdig deze overeenkomst voortijdig opzeggen wegens overmacht, zoals 

gewichtige redenen buiten diens wil en die tot gevolg hebben dat Pro-Motion in de onmogelijkheid 

verkeert om deze overeenkomst nog verder uit te voeren, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) 

vertraging of uitblijven van een levering door derden. In dat geval kan de klant van Pro-Motion geen 

enkele schadevergoeding vorderen.  

Indien Pro-Motion de overeenkomst eenzijdig opzegt omwille van een andere reden dan overmacht, 

dan zal de klant recht hebben op een terugbetaling ter waarde van de diensten die op het moment 

van de opzegging nog niet geleverd zijn.  

▪ De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van deze 

overeenkomst zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. 

Om deze overeenkomst te herroepen, dient de klant Pro-Motion per e-mail naar service@pro-

motiongroup.nl via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van de beslissing om de 

overeenkomst te herroepen. De klant kan daarbij gebruik maken van het modelformulier als bijlage 1 

bij deze overeenkomst, doch is daartoe niet verplicht. Deze mededeling tot herroeping moet door de 

klant naar Pro-Motion verzonden worden vooraleer de herroepingstermijn is verstreken. 

In geval van herroeping door de klant na betaling van de kostprijs door de klant ontvangt de klant 

vanwege Pro-Motion een terugbetaling gelijk aan de door de klant reeds betaalde kostprijs, te 

verminderen met de kost voor de diensten die door Pro-Motion reeds werden geleverd op het 

moment dat de klant Pro-Motion in kennis bracht van de herroeping. Pro-Motion zal dit bedrag aan 

de klant terugbetalen binnen de 14 dagen na de dag waarop Pro-Motion door de klant geïnformeerd 

werd over de beslissing tot herroeping. Pro-Motion zal de klant terugbetalen met hetzelfde 

betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant 

uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. 

De klant erkent dat hij het herroepingsrecht verliest indien Pro-Motion de overeenkomst reeds 

volledig heeft uitgevoerd op het moment dat de klant de overeenkomst wenst te herroepen. 

▪ De klant kan na het verstrijken van de herroepingstermijn eenzijdig en mits gegronde redenen deze 

overeenkomst voortijdig opzeggen. In dat geval geldt het volgende:  

- indien de klant de overeenkomst opzegt binnen de 30 dagen na de ontvangst door de klant 
van de in artikel 5 van deze overeenkomst bedoelde opdrachtbevestiging, zal 50% van de reeds 
betaalde kostprijs aan de klant worden terugbetaald, doch met dien verstande dat het terug 
te betalen bedrag nooit meer kan bedragen dan de op het moment van de opzegging nog niet 
geleverde diensten; 

- indien de klant de overeenkomst opzegt na 30 of meer dagen na de ontvangst door de klant 
van de in artikel 5 van deze overeenkomst bedoelde opdrachtbevestiging, wordt de betaalde 
kostprijs niet aan de klant terugbetaald. 
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Artikel 5: Informatie- en samenwerkingsplicht 

▪ De klant verbindt zich ertoe om aan Pro-Motion zijn contactgegevens door te geven en daarbij aan 

te geven hoe hij best kan worden bereikt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.  

De klant verbindt zich er tevens toe om aan Pro-Motion zijn medewerking te verlenen die Pro-

Motion redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van deze overeenkomst. 

▪ Pro-Motion verbindt zich ertoe om zo snel als mogelijk na het afsluiten van deze overeenkomst per 

e-mail een gedateerde opdrachtbevestiging over te maken aan de klant, met daarin een 

samenvatting van het voorwerp van deze overeenkomst. Ook maakt Pro-Motion daarbij aan de klant 

een factuur, een kopie van de ondertekende overeenkomst, de ondertekende algemene 

voorwaarden en de ondertekende privacyverklaring over. Na betaling van de factuur door de klant 

nemen de werkzaamheden door Pro-Motion een aanvang. 

▪ De klant kan Pro-Motion contacteren per post (Daltonstraat 13, NL-3335 LR te Zwijndrecht, 

Nederland), per e-mail (service@pro-motiongroup.nl) of telefonisch (+31 78 629 3050). 

▪ Wat betreft de overige verplichtingen, zijn partijen tevens op de hoogte van hetgeen hierover 

bepaald werd in de algemene voorwaarden en dat deze eveneens van toepassing zijn. 

Artikel 6: Privacy 

De klant is zich ervan bewust dat het in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst door 

Pro-Motion noodzakelijk is om persoonsgegevens van de klant te verwerken. Het betreft onder meer 

de volgende persoonsgegevens van de klant: naam, geboortedatum, anatomische informatie over de 

knie.  

Pro-Motion hanteert een privacyverklaring waarin wordt toegelicht hoe zij met de persoonsgegevens 

van de klant omgaat. De klant kan deze privacyverklaring raadplegen op de website van Pro-Motion.  

De persoonsgegevens van de klant worden door Pro-Motion vastgelegd in een dossier en kunnen 

worden gedeeld met Conformis, gevestigd in de USA, met wie Pro-Motion een Health Information 

Privacy Agreement heeft afgesloten. 

Artikel 7: Goede trouw en geen dwang, dwaling of bedrog 

Partijen verklaren bij de uitvoering van deze overeenkomst te goeder trouw te handelen.  

De klant verklaart voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud van deze overeenkomst en 

verklaart deze overeenkomst geheel uit vrije wil te ondertekenen. De klant zal zich nadien niet 

beroepen op gebreken zoals dwang, dwaling of bedrog. 

Artikel 8: Toepasselijk recht 

Partijen komen overeen dat op deze overeenkomst uitsluitend het Belgisch recht van toepassing is. 
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Artikel 9: Klachten- en geschillenprocedure 

Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden gemeld met opgave van de redenen en het 

dossiernummer bij Pro-Motion per post (Daltonstraat 13, NL-3335 LR  Zwijndrecht, Nederland) of per 

e-mail via service@pro-motiongroup.nl  

Bij een eventuele klacht of geschil zullen partijen alle medewerking verlenen en zich inspannen om 

tot een voor partijen geschikte oplossing te komen. 

Indien partijen niet tot een minnelijke oplossing komen voor hun geschil, dan komen de partijen 

overeen dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen. In functie 

van het voorgelegde geschil, zal de materieel en territoriaal bevoegde Belgische rechtbank bepaald 

worden volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 

Aldus in tweevoud overeengekomen op: …../……/….... 

 

 

Pro-Motion Medical B.V.    Naam Cliënt:  

 

Plaatsnaam:      Plaatsnaam: 

 

 

 

------------------------     -------------------------- 

 

Naam tekeningsbevoegde  

 

 

 

Bijlagen: 

1. Modelformulier tot herroeping door de klant 

2. Ondertekende algemene voorwaarden en privacyverklaring  
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BIJLAGE 1: MODELFORMULIER TOT HERROEPING DOOR DE KLANT CONFORM BIJLAGE 2 BIJ BOEK VI 

W.E.R. 

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wil herroepen) 

 

— Aan: 

Pro-Motion Medical BV, gevestigd aan Daltonstraat 13, NL-3335 LR te Zwijndrecht (Nederland)  

e-mail: service@pro-motiongroup.nl 

 

— Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst 

herroep 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

— Overeenkomst ondertekend op 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

— Naam klant 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

— Adres klant 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

— Datum  

………………………………………………………………………………………………… 

 

— Handtekening van klant 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
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