ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1
1.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

1.2

2.2

2.3

2.4

Algemene Voorwaarden: de onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden.
Klant: iedere (rechts)persoon die ter uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf een
Overeenkomst met Lab Associates sluit ter aankoop en levering van producten.
Lab Associates: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht Lab Associates B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en
kantoorhoudende te (4731 DD) Oudenbosch, aan de Bosschendijk 215, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 20141063.
Mediumbereiders: de door Lab Associates ontwikkelde en gebouwde machines
waarmee
middels
een
sterilisatieproces,
en
toegevoegde
ingrediënten,
voedingsbodems voor planten gemaakt kunnen worden.
Overeenkomst(en): iedere overeenkomst die tussen Lab Associates en Klant tot stand
komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen
ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.
Verordening (EU) Nr. 1215/2012: Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende
rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die tussen Lab
Associates en Klant tot stand komen, alsmede op alle aanbiedingen en/of offertes van Lab
Associates en overige (rechts)handelingen tussen Lab Associates en Klant.

ARTIKEL 2
2.1

DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

TOTSTANDKOMING EN WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen en/of offertes door Lab Associates, in welke vorm ook gedaan, zijn
vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door
schriftelijke (order)bevestiging van Lab Associates of door feitelijke uitvoering door Lab
Associates komt de Overeenkomst definitief tot stand.
Alle aanduidingen in de Overeenkomsten, aanbiedingen of offertes en de daarbij behorende
bijlagen, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en
daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren, strekken slechts ter
indicatie. Afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Lab Associates.
Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen in de aanbiedingen en/of offertes van Lab
Associates ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot
schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
Van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij zulks uitdrukkelijk en
schriftelijk door beide partijen is overeengekomen. Klant kan geen rechten ontlenen aan het
feit dat stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige Algemene
Voorwaarden is afgeweken, met betrekking tot een daarna tot stand gekomen
Overeenkomst(en).
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ARTIKEL 3
3.1
3.2
3.3

3.4

De leveringsvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de meest recente
ICC INCOTERM-regels
De leveringstermijnen in alle Overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en/of anderszins zijn
slechts indicatief.
De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan
wel, indien dit later is, op de dag van de ontvangst door Lab Associates van de voor uitvoering
van de Overeenkomst noodzakelijk benodigdheden en/of op de dag dat Lab Associates een
overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.
Lab Associates zal zich zoveel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om te presteren binnen
de leveringstermijn. Door overmacht als omschreven in artikel 11 kan het voorkomen dat
Lab Associates wordt verhinderd in gehele of gedeeltelijk nakoming van haar verplichting
jegens Klant. In een dergelijk geval heeft Klant geen recht op ontbinding of enige vorm van
schadevergoeding.

ARTIKEL 4
4.1

4.2
4.3

5.2

5.3

5.4

5.5

LEVERING EN RISICO

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering door Lab Associates af werkplaats,
fabriek of magazijn. Eventuele kosten van transport, verpakking of installatie zijn niet bij de
prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De producten
worden geacht te zijn geleverd, en het risico daarvan overgegaan op Klant, op het moment
dat de producten de locatie van Lab Associates hebben verlaten dan wel – indien dat eerder
is – op het moment van feitelijke bezitsverschaffing aan Klant.
Klant is verplicht de geleverde producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem
worden afgeleverd.
Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van benodigde informatie
of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor
risico van Klant. Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval
opslagkosten, verschuldigd zijn.

ARTIKEL 5
5.1

LEVERINGSTERMIJNEN

PRIJZEN

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, gelden alle prijzen in euro-valuta en zijn
exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
Kosten die betrekking hebben op de import en/of inklaring van door Lab Associates aan Klant
te leveren producten zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen derhalve voor rekening van
Klant.
Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding een van de
kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van
aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Lab
Associates niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Lab Associates het
recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de
kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding.
Klant heeft het recht om, indien de verhoging als bedoeld in het vorige lid 10% of meer
bedraagt van het totale overeengekomen bedrag, de Overeenkomst binnen 8 dagen nadat
zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden.
Ingeval een verhoging van de prijzen voor energie, grondstoffen of andere materialen die
voor de vervaardiging van de door Klant bestelde producten benodigd zijn, plaatsvindt vóór
de overeengekomen leverdatum, is Lab Associates gerechtigd de prijs van de bestelde
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producten overeenkomstig te verhogen, vooropgesteld dat Lab Associates 14 dagen
voorafgaand aan een dergelijke verhoging Klant hiervan schriftelijk in kennis stelt. Klant is
gerechtigd binnen 7 dagen na ontvangst van een dergelijke aankondiging de Overeenkomst
te annuleren.

ARTIKEL 6
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

Betaling vindt plaats binnen de in de Overeenkomst bepaalde betalingstermijn. De door Lab
Associates aan Klant kenbaar gemaakte betalingstermijn geldt als fatale termijn. Klant is op
basis van art. 6:83 BW in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of
sommatie vereist is, als deze niet tijdig of volledig betaalt. Vanaf dat moment is Klant een
dagrente per dag verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente zoals
bedoeld in artikel 6:119a BW.
Klant is niet gerechtigd om enige vordering op Lab Associates te verrekeningen met de door
Lab Associates in rekening gebrachte bedragen.
Lab Associates heeft steeds het recht om zowel nog af te leveren als reeds geleverde
producten per deellevering te facturen.
Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Lab Associates aangewezen
bankrekening. Lab Associates heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming
van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks
onder opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst door Lab Associates, totdat de
zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Lab Associates is ontvangen. Indien
vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Lab Associates bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden en is Klant aansprakelijk voor de daaruit voor Lab Associates voortvloeiende
schade.
Alle kosten die verband houden met de invordering van verschuldigde bedragen, in het
bijzonder de buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van Klant. De
buitengerechtelijke kosten worden bepaald op ten minste 15% van het onbetaald gebleven
bedrag, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Lab Associates om
verdere redelijke kosten bij Klant in rekening te brengen.
Iedere betaling door Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en
vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de
gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Klant
in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden
afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die Klant
aan de betaling mocht hebben gegeven.

ARTIKEL 7
7.1

7.2

7.3

BETALING

GARANTIE

Ingeval door Lab Associates garantie wordt verstrekt, zal zij zulks uitdrukkelijk aan Klant
kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijk kennisgeving kan
Klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien
uit dwingendrechtelijke artikelen.
Ten aanzien van Mediumbereiders geldt een garantieperiode van 12 maanden, mits Lab
Associates het product heeft geïnstalleerd op locatie van gebruik en/of er een service/onderhoudscontract geldt tussen Lab Associates en Klant voor de desbetreffende
Mediumbereider.
Ingeval door Lab Associates garantie is verstrekt, garandeert Lab Associates daarmee slechts
dat het product functioneert in overeenstemming met zijn specificaties gedurende een
periode van 12 maanden na het moment van levering.
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7.4

7.5

7.6

7.7

Als een beroep op garantie van Klant gegrond is, zal Lab Associates de reeds geleverde
producten - naar de keuze van Lab Associates – kosteloos herstellen dan wel alsnog leveren
zoals overeengekomen. Indien Lab Associates Klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan,
zal Klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking
stellen aan Lab Associates.
Alle eventuele garantieverplichtingen van Lab Associates vervallen indien fouten, gebreken
of onvolkomenheden ten aanzien van die producten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig
of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde producten door Klant of door Klant
ingeschakelde werknemer of derden.
De garantieverplichtingen komen ook te vervallen, indien de schade is ontstaan door een van
buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Klant of een
derde zonder toestemming van Lab Associates wijzigingen in de door Lab Associates
geleverde producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
Indien Klant een beroep doet op garantie en dat beroep ongerechtvaardigd blijkt, heeft Lab
Associates het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar
zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij Klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Op het moment van levering dient Klant de producten te controleren of de levering
overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken op het moment van
levering (daaronder tekorten begrepen) dienen door Klant binnen een (1) werkdag schriftelijk
aan Lab Associates kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.
Een gebrek dat, of gebreken die, redelijkerwijs niet binnen deze termijn had of hadden
kunnen worden vastgesteld, dienen na de vaststelling terstond, althans binnen vijf (5)
werkdagen, schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van rechtsvordering. Een
rechtsvordering uit hoofde van enig gebrek of gebreken is in ieder geval niet-ontvankelijk
indien zij wordt ingesteld na verloop van zes (6) maanden na levering van de producten.
Na het verstrijken van de termijn uit artikel 8.1, wordt aangenomen dat Klant de producten
in overeenstemming met de Overeenkomst heeft ontvangen en wordt Lab Associates geacht
aan haar verplichtingen voortvloeiende uit die Overeenkomst te hebben voldaan.
Klant moet binnen 8 dagen na het moment van levering een beroep doen op het recht van
reclame, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle
niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet Klant Lab Associates, binnen 8 dagen,
nadat het gebrek aan Klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk
en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek. Beiden verplichtingen op straffe van
verval van recht uit artikel 7.
Lab Associates is niet verplicht retourzendingen van Klant te accepteren. In ontvangst name
van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Lab Associates van de door
Klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden
producten blijft berusten bij Klant, totdat de producten door Lab Associates zijn gecrediteerd.
Klant heeft geen recht op reclame jegens Lab Associates, zolang Klant haar verplichtingen
jegens Lab Associates niet nakomt.

ARTIKEL 9
9.1

RECLAMES

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Lab Associates behoudt de eigendom over alle geleverde producten tot aan het moment
waarop Klant heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen als tegenprestatie voor uit hoofde
van alle tussen Lab Associates en Klant gesloten Overeenkomsten geleverde producten,
alsmede aan alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
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9.2

9.3

9.4

9.5

Overeenkomsten. Onder de verplichtingen worden ook eventuele vergoedingen van
toeslagen, kosten, rente en schadevergoedingen wegens tekortschieten in de nakoming
verstaan.
Zolang de eigendom van het product niet op Klant is overgegaan, zal Klant het product op
voor derden kenbare wijze als eigendom van Lab Associates afzonderen. Het product is
evenwel voor risico van Klant vanaf het moment van levering aan Klant.
Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de
eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derde te verpanden, anderszins te
bezwaren.
Het is Klant toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks
uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Lab Associates Klant
schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Lab Associates ter
beschikking te stellen.
Indien Klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Lab Associates
tekortschiet of Lab Associates goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen
tekort zal schieten, is Lab Associates gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
producten terug te nemen. Klant zal Lab Associates te allen tijde vrije toegang verlenen tot
haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de
rechten van Lab Associates. Na terugneming zal Klant worden gecrediteerd voor de
marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die Klant met
Lab Associates was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Lab Associates uit
de terugneming voortvloeien.

ARTIKEL 10
10.1

10.2

10.3

AANSPRAKELIJKHEID

LAB ASSOCIATES IS ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE SCHADE VAN KLANT IN
VERBAND MET EEN OVEREENKOMST OF EEN DOOR LAB ASSOCIATES GELEVERD PRODUCT.
ONDER DIRECTE SCHADE WORDT UITSLUITEND VERSTAAN: (A) REDELIJKE KOSTEN TER
VASTSTELLING VAN DE OORZAAK EN DE OMVANG VAN DE SCHADE, VOOR ZOVER DEZE
SCHADE AAN LAB ASSOCIATES KAN WORDEN TOEGEREKEND, EN/OF (B) REDELIJKE
KOSTEN DIE WORDEN GEMAAKT OM DE GEBREKKIGE PRESTATIE VAN LAB ASSOCIATES AAN
DE OVEREENKOMST TE LATEN BEANTWOORDEN, EN/OF (C) REDELIJKE KOSTEN DIE
WORDEN GEMAAKT TER VOORKOMING OF BEPERKING VAN SCHADE, VOOR ZOVER DE
KLANT AANTOONT DAT DEZE KOSTEN GELEID HEBBEN TOT BEPERKING VAN DE DIRECTE
SCHADE ALS BEDOELD IN DIT ARTIKEL. IN DIE GEVALLEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR
SCHADE VAN LAB ASSOCIATES JEGENS KLANT, PER GEBEURTENIS BEPERKT TOT HET
DAADWERKELIJK DOOR KLANT AAN LAB ASSOCIATES NETTO BETAALDE FACTUURBEDRAG
VAN HET DESBETREFFENDE PRODUCT DAT DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT
INDIEN LAB ASSOCIATES AANSPRAKELIJK IS, IS IEDERE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT
TOT HET BEDRAG DAT DE TOEPASSELIJKE VERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET
DESBETREFFENDE GEVAL UITBETAALT, VERMEERDERD MET HET BEDRAG VAN HET EIGEN
RISICO DAT VOLGENS DE POLISVOORWAARDEN NIET TEN LASTE VAN DE VERZEKERAAR IS.
INDIEN GEEN UITKERING KRACHTENS DE GENOEMDE VERZEKERING WORDT GEDAAN, OF
IN HET GEVAL EEN TER ZAKE DIENENDE VERZEKERING ONTBREEKT, IS DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN LAB ASSOCIATES MAXIMAAL HET DAADWERKELIJK DOOR KLANT
AAN LAB ASSOCIATES NETTO BETAALDE FACTUURBEDRAG VAN HET DESBETREFFENDE
PRODUCT DAT DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT.
IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LAB ASSOCIATES VOOR DIRECTE
SCHADE, UIT WELKE HOOFDE DAN OOK, ECHTER MEER BEDRAGEN DAN €500.000
(VIJFHONDERD DUIZEND EURO).
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10.4

10.5

10.6

10.7

IEDERE VERDERGAANDE AANSPRAKELIJKHEID VOOR LAB ASSOCIATES VOOR SCHADE ALS
BEDOELD IN HET VORIGE LID, WAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT
AANSPRAKELIJKHEID VOOR WERKNEMERS EN HULPPERSONEN, IS UITGESLOTEN, UIT
WELKE HOOFDE OOK ONTSTAAN, DAARONDER TEVENS BEGREPEN ALLE DIRECTE EN
INDIRECTE SCHADE, ZOALS GEVOLGSCHADE, BEDRIJFSSCHADE, GEDERFDE WINST,
GEMISTE BESPARINGEN OF SCHADE DIE IS ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN EEN VERLEENDE
DIENST. VOORTS VRIJWAART KLANT LAB ASSOCIATES TEGEN ALLE AANSPRAKEN VAN
DERDE(N) TER ZAKE VAN DOOR DEZE DERDE(N) EVENTUEEL TE LIJDEN OF GELEDEN
SCHADE.
LAB ASSOCIATES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, INDIEN EN VOOR ZOVER KLANT
ZICH TEGEN DE DESBETREFFENDE SCHADE HEEFT VERZEKERD DAN WEL IN REDELIJKHEID
HAD KUNNEN VERZEKEREN.
LAB ASSOCIATES IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE INDIEN
SPRAKE IS VAN EEN TEKORTKOMING IN DE NAKOMING DIE TE WIJTEN IS AAN OVERMACHT
ZIJDENS LAB ASSOCIATES EN DUS NIET AAN LAB ASSOCIATES VALT TOE TE REKENEN.
KLANT VRIJWAART LAB ASSOCIATES VOOR AANSPRAKEN VAN DERDEN DIE VERBAND
HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN/OF DE UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST.

ARTIKEL 11
11.1
11.2

11.3

11.4

11.5

Ingeval zich een overmacht situatie voordoet, zal Lab Associates Klant schriftelijk informeren
omtrent de oorzaak en wanneer de overmacht situatie wordt vermoed te zijn opgeheven.
Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan,
onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen
van Lab Associates zijn ontstaan en die redelijkerwijs niet voor haar rekening komt, zoals
onder andere doch niet limitatief door mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer,
staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen
van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen
veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale
(overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade
en andere natuurrampen.
Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het product niet (langer) geschikt
is voor het doel waarvoor Klant het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Lab
Associates op.
Indien Lab Associates bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd
het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Lab
Associates opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de
verplichtingen door Lab Associates niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide
partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder
dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

ARTIKEL 12
12.1

OVERMACHT

VERTROUWELIJKHEID

Klant en Lab Associates dragen er zorg voor dat alle ontvangen gegevens van de andere
partij waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard
zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt echter niet voor Lab Associates indien en voor zover de
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12.2

12.3

verstrekking van de desbetreffende (vertrouwelijke) gegevens aan een derde noodzakelijk is
om te voldoen aan een rechterlijke uitspraak, wetgeving of voor het goed kunnen uitvoeren
van de Overeenkomst door Lab Associates. Klant en Lab Associates die dergelijke gegevens
ontvangt, is slechts gerechtigd om deze enkel te gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk aangemerkt als een van de
partijen bepaalde gegevens als vertrouwelijk aanmerkt.
Klant erkent dat de van Lab Associates afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijk
karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen bevat van Lab Associates, van diens
toeleveranciers of van de producent van programmatuur.
In geval van schending door Klant van haar verplichtingen ter zake de vertrouwelijkheid van
gegevens zoals uiteengezet in dit artikel verbeurt Klant een direct opeisbare boete ter grootte
van €5.000,- (vijfduizend Euro) per dag of deel daarvan en €5.000,- (vijfduizend Euro) voor
elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Lab Associates om haar
schade ontstaan door schending van de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel vergoed
te krijgen, waaronder de nodige rechtsmaatregelen en het verhalen van de schade.

ARTIKEL 13
13.1
13.2

13.3

Klant is in verzuim indien hij enige verplichting uit de Overeenkomst of Algemene
Voorwaarden niet of niet tijdig nakomt.
Lab Associates is op het moment dat Klant in verzuim is, gerechtigd zonder enige verplichting
tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan
Klant en/of het door Klant eventueel aan Lab Associates verschuldigd bedrag terstond in zijn
geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
Lab Associates is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien
Klant in staat van faillissement wordt verklaard, indien Klant surséance van betaling of een
gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende of roerende zaken
in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is
of wordt overgenomen, of sprake is van een gelijk soortige procedure. Alle gefactureerde
bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Lab Associates zal vanwege deze beëindiging als
bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

ARTIKEL 14
14.1

14.2

14.3

ONTBINDING EN OPZEGGING

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Lab Associates aan Klant wordt verstrekt,
blijft het exclusieve eigendom alsmede intellectuele eigendom van Lab Associates, en mag
door Klant slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
Alle intellectuele eigendomsrechten op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan
Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur,
machines, opleidings-, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Lab
Associates, diens toeleveranciers, diens licentiegever of bij de producent van programmatuur.
Klant verkrijgt enkel de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, de
Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Het aan Klant toekomende
gebruiksrecht
is
niet-exclusief,
niet-overdraagbaar,
niet-verpandbaar
en
nietsublicentieerbaar.
Tenzij anders is overeengekomen, komen overeenkomstig artikel 14.2 alle (intellectuele)
eigendomsrechten op producten en andere werken die voortvloeien uit uitgevoerde
verplichtingen onder of werkzaamheden die gelieerd zijn aan de Overeenkomst, waaronder
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

het auteurs-, merk-, octrooirecht en model- of tekeningrecht, toe aan Lab Associates
ongeacht of aan Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Indien
voor het verkrijgen van een dergelijk recht registratie of depot nodig is, is uitsluitend Lab
Associates daartoe bevoegd.
Indien en voor zover (intellectuele) eigendomsrechten in het kader van de uitvoering van
verplichtingen onder de Overeenkomst door Lab Associates bij Klant mochten be- of ontstaan,
dan draagt Klant deze (intellectuele) eigendomsrechten, voor zover nodig, hierbij om niet
(bij voorbaat) over aan Lab Associates welke overdracht Lab Associates hierbij (bij voorbaat)
aanvaardt. Klant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de
overdracht en verstrekt hierbij tevens een onherroepelijke volmacht aan Lab Associates om
namens Klant al hetgeen te doen dat noodzakelijk is voor de overdracht van de (intellectuele)
eigendomsrechten aan Lab Associates, waaronder het ondertekenen van een schriftelijke
overdrachtsakte.
Voor zover Lab Associates producten en/of werken als bedoeld in dit artikel en/of, onder de
Overeenkomst, programmatuur ter beschikking stelt van Klant, betekent dit slechts dat Klant
een gebruiksrecht krijgt als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Lab Associates verleent daartoe aan Klant slechts een niet-exclusief en
niet overdraagbaar gebruiksrecht op de producten en/of werken en/of de programmatuur als
genoemd in dit artikel. Dit gebruiksrecht omvat de toestemming om het werk en/of de
programmatuur te gebruiken in het kader van een normale bedrijfsuitvoering van Klant.
Het is Klant niet toegestaan om de programmatuur, apparatuur, machines, ontwerpen,
diensten of andere materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij Lab
Associates hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Iedere verveelvoudiging of
openbaarmaking ervan vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Lab
Associates.
Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, octrooien,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur,
machines, ontwerpen, diensten, apparatuur of andere materialen te verwijderen of te
wijzigen, tenzij Lab Associates hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Lab Associates altijd
toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur,
databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan
Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een
overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht van gebruik van deze
objecten. Het is Klant niet toegestaan om dergelijke technische voorzieningen te verwijderen
of te omzeilen of om te laten verwijderen of laten omzeilen.
Klant vrijwaart Lab Associates tegen inbreuk, door hetzij Klant zelf hetzij derden op
intellectuele eigendomsrechten rustend op door Lab Associates geleverde zaken, diensten
respectievelijk werken, ongeacht of deze rechten toebehoren aan Lab Associates of aan
derden, tenzij Lab Associates aan Klant hiervoor schriftelijke toestemming verleende.
In geval van schending door Klant van haar verplichtingen uit dit artikel en/of inbreuk ter
zake de intellectuele eigendom van Lab Associates, Lab Associates, diens toeleveranciers,
diens licentiegever of bij de producent van programmatuur, verbeurt Klant een direct
opeisbare boete ter grootte van €10.000,- (tienduizend Euro) per dag of deel daarvan en
€10.000,- (tienduizend Euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het
recht van Lab Associates om haar schade ontstaan door de inbreuk vergoed te krijgen,
waaronder rechtsmaatregelen om de inbreuk te doen beëindigen en de schade te verhalen.
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ARTIKEL 15
15.1

15.2

Op de tussen Lab Associates en Klant gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is tussen partijen
uitgesloten.
Indien tussen Lab Associates en Klant een geschil ontstaat over de totstandkoming of de
uitleg van de Overeenkomst, dan wel het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen
partijen gesloten Overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent
dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling
tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan een rechter voor te leggen.

ARTIKEL 16
16.1

16.2

16.3

17.2

17.3

BEVOEGDE RECHTER

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden, de
Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,
zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage
Instituut. Bij de Arbitrage gelden tevens de volgende uitgangspunten:
a.
het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters;
b.
het scheidsgerecht zal worden benoemd volgens de lijstprocedure;
c.
de plaats van arbitrage zal zijn Rotterdam;
d.
de procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal, tenzij Klant die taal niet
machtig is. In die laatste gevallen zal de procedure worden gevoerd in de Engelse
taal;
e.
het scheidsgerecht zal beslissen als goede personen naar billijkheid; en
f.
samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding, zoals voorzien
in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 39 van
het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, is uitgesloten.
Onverminderd het eerste lid van dit artikel is de rechter waar Klant gevestigd is bevoegd
kennis te nemen van een procedure als bedoeld in artikelen 254-260 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering op het moment dat Klant zich in een land bevind dat gelegen is
buiten de werkingssfeer van Verordening (EU) Nr. 1215/2012.
De rechter in het Arrondissement waarin Lab Associates op dat moment statutair gevestigd
is, onverminderd het eerste en tweede lid van dit artikel, is bevoegd kennis te nemen van
alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden, de
Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, als
Klant zich bevind in een land dat onder de werkingssfeer van Verordening (EU) Nr. 1215/2012
valt.

ARTIKEL 17
17.1

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

SLOTARTIKELEN

Bij verschillen tussen vertaalde versies van deze Algemene Voorwaarden en het origineel
daarvan in het Nederlands is de Nederlandse tekst steeds beslissend.
Indien een artikel van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als
onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een
artikel dat, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als
onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
In geval een artikel van deze Algemene Voorwaarden door de rechter als onredelijk
bezwarend wordt gekwalificeerd en dit artikel niet van toepassing is, laat dit onverlet de
geldigheid van de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
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