ALGEMENE VOORWAARDEN LABORATORIUM PRO HEALTH B.V.
Artikel 1
Definities
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aanbieding: een tijdelijk voorstel of aanbod van de Opdrachtnemer om een
onderzoek of dienst goedkoper uit te voeren;
b. Dag: kalenderdag;
c. Lichaamsmateriaal: alle van het menselijk lichaam afgescheiden bestanddelen,
zoals bijvoorbeeld een haar, mondslijmvlies, bloed of urine;
d. Offerte: het aanbod van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever waarin de
voorwaarden beschreven staan op grond waarvan Opdrachtnemer de Opdracht
van Opdrachtgever kan uitvoeren;
e. Opdracht: de vraag van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om een bepaald
onderzoek te doen of een bepaalde dienst te verrichten;
f. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij Overeenkomst, waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben;
g. Opdrachtnemer: de rechtspersoon die de Opdracht van de Opdrachtgever uitvoert
of laat uitvoeren. In dit kader Laboratorium Pro Health B.V., gevestigd te (6031 RK)
Nederweert aan het adres Pannenweg 313, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer: 13030808, in dit kader tevens handelend onder de
namen Pro Health Medical, Pro Health Research, Pro Health Medical Europe,
AeroToxic Diagnostics, Gezondheidsapk.eu en Pro Health Medilab;
h. Overeenkomst: de meervoudige rechtshandeling tussen de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer die tot stand komt door het aanvaarden van de Opdracht van
Opdrachtgever door Opdrachtnemer, dan wel het accepteren van de Offerte van
Opdrachtnemer door Opdrachtgever;
i. Monster: het Lichaamsmateriaal dat door de Opdrachtgever wordt aangeleverd en
door Opdrachtnemer wordt onderzocht op aanwezigheid of afwezigheid van
bepaalde bestanddelen.
Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten
tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever inzake al hetgeen door de
Opdrachtnemer wordt verstrekt, verricht of geleverd, tenzij Opdrachtnemer zich
schriftelijk met andere voorwaarden akkoord heeft verklaard. De Algemene
Voorwaarden zijn ook van toepassing indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van
de Overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden.
2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, wordt aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt dat de algemene
voorwaarden bij de Opdrachtnemer zijn in te zien en deze op verzoek zo spoedig
mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Acceptatie van een Offerte of Overeenkomst c.q. het anderszins tot stand komen en/ of
voortzetten van een Overeenkomst, houdt in dat de Opdrachtgever de toepasselijkheid
van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
2.5 In het geval van enige discrepantie tussen de tekst van de Offerte of de Overeenkomst
en de tekst van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de tekst van de Offerte of de
Overeenkomst.
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Artikel 3
Offertes en Aanbiedingen
3.1 Alle Offertes en Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte
of Aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de Offerte of Aanbieding op generlei wijze enig
recht worden ontleend indien het onderzoek of de dienst waarop de Offerte of de
Aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn Offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offertes of aanbiedingen, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een Offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
Offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet
gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van
een gedeelte van de Opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs.
3.6 Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
Artikel 4
Verstrekken van Opdrachten en de Overeenkomst
4.1 Opdrachten dienen op duidelijke en ondubbelzinnige wijze te worden verstrekt en
worden geacht in ieder geval te zijn verstrekt indien Opdrachtnemer van
Opdrachtgever het Opdrachtformulier heeft ontvangen (zowel met en zonder
ondertekening door Opdrachtgever), een monster heeft ontvangen, een ondertekende
offerte heeft ontvangen, dan wel op andere wijze handelingen heeft verricht op grond
waarvan Opdrachtnemer redelijkerwijs de verlening van de Opdracht mocht afleiden.
4.2 Behoudens indien een Opdracht plaatsvindt in het kader van een reeds bestaande
Overeenkomst is Opdrachtnemer niet verplicht een Opdracht te aanvaarden.
4.3 De uitvoering van een Opdracht kan, hangende nadere instructies of toelichting,
worden opgeschort.
4.4 Indien, nadat de Opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen door
de Opdrachtgever worden verlangd, is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging
voor rekening van de Opdrachtgever.
4.5 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
4.6 Opdrachtnemer mag immer gelijksoortige werkzaamheden voor andere
Opdrachtgevers verrichten, tenzij het tegendeel is bedongen.
Artikel 5
Meer- en minderwerk
5.1 In geval van wijziging van een Opdracht voor de Opdrachtgever, bestaande in of
leidend tot een vermindering van reeds overeengekomen werkzaamheden, heeft
Opdrachtnemer in elk geval aanspraak op een vergoeding van 50% van de waarde van
de niet uitgevoerde werkzaamheden, onverminderd het recht op vergoeding van de
kosten en de schade voor zover die dit bedrag te boven gaan.
5.2 Indien een wijziging van een Opdracht bestaat in een vermeerdering van de
overeengekomen werkzaamheden, wordt dit beschouwd als een separate Opdracht.
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Artikel 6
Annulering, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
6.1 Slechts met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer kan een Overeenkomst
geannuleerd worden.
6.2 Indien tot annulering van een Overeenkomst wordt overgegaan, is Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer alle gemaakte kosten verschuldigd, alsmede de gederfde winst.
6.3 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen;
c. indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
en deze zekerheid uitblijft, onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde
van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij
de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
6.4 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
6.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op
de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en uit de
Overeenkomst.
6.6 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en/ of kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn
ontstaan. Indien de ontbinding of opschorting aan de Opdrachtgever toerekenbaar is,
heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten die door de ontbinding of opschorting direct en indirect zijn ontstaan.
6.7 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog
te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders
aangeeft. In dat geval is artikel 6.3 sub a van deze Algemene Voorwaarden van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 7
Doorlooptijden en leveringen
7.1 Opdrachtnemer bepaalt de termijnen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd.
Doorlooptijden zijn steeds uitsluitend indicatief. Opdrachtnemer is slechts gehouden
een Opdracht binnen een zeker tijdstip volbracht te hebben, indien hij zich daartoe
uitdrukkelijk heeft verplicht.
7.2 Overschrijdingen van de doorlooptijd of de door Opdrachtnemer aangegeven termijn
geeft geen grond tot ontbinding van de Overeenkomst en kan nimmer, ook niet na
ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een
schriftelijke Overeenkomst is bedongen.
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7.3

7.4

Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en
het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in
fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot
een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/ of aan zijn verplichtingen
uit de voorafgaande fase heeft voldaan.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer
zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan
gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8
Prijzen en prijsverhogingen
8.1 Prijsopgaven zijn exclusief BTW (behoudens van BTW vrijgestelde leveringen en
diensten) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
8.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor latere (kost)prijsverhogingen waardoor de
kostprijs meer dan 5% hoger is komen te liggen en die zich meer dan drie maanden na
het aangaan van een Overeenkomst voordoen (als gevolg van koerswijzigingen of
valutawijzigingen), in rekening te brengen.
8.3 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is
Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, indien
de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de
wet- of regelgeving, haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen,
lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de
Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de prijsverhoging
een gevolg is van een bevoegdheid of verplichting uit wet- en regelgeving. Vaste
prijzen worden in beginsel jaarlijks opnieuw overeengekomen conform de actuele
prijslijsten.
Artikel 9
Betalingsvoorwaarden
9.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening. Het staat Opdrachtgever
vrij een door de Opdrachtgever ondertekende machtiging tot bankgiro-incasso te
aanvaarden.
9.2 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
9.3 Indien niet anders is overeengekomen factureert Opdrachtnemer de werkzaamheden
na aanvang van de Opdracht of na totstandkoming van de Overeenkomst. De
betalingstermijn is 14 dagen, voor zover de factuur niet anders aangeeft.
Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
9.4 De betalingstermijn dient strikt in acht genomen te worden. De Opdrachtgever is door
niet, niet tijdige of niet volledige voldoening van de betaling in gebreke, zonder dat
enige ingebrekestelling nodig zal zijn. Opdrachtnemer kan in dat geval onmiddellijke
betaling van alle openstaande facturen verlangen. In dat geval kan Opdrachtnemer
tevens contante betaling of vooruitbetaling verlangen.
9.5 Indien Opdrachtnemer vooraf aan leveranciers de te verrichten werkzaamheden dient
te betalen, is Opdrachtnemer gerechtigd eveneens vooruitbetaling te verlangen,
alvorens de werkzaamheden worden uitbesteed.
9.6 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten houden in
ieder geval in de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding
voor Buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten en executie kosten. De
Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
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9.7

9.8

Indien de Opdrachtgever verzuimt zijn betalingsverplichting na te komen, dan is hij
jegens Opdrachtnemer wettelijke rente verschuldigd van over het nog openstaande
factuurbedrag of een gedeelte daarvan. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de
betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan. Acceptatie van een gedeeltelijke betaling levert uitdrukkelijk geen
kwijtschelding op voor de resterende kosten.

Artikel 10
Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden met de nodige
zorg en vakmanschap uit te voeren, Overeenkomstig de op dat moment bekende stand
van de wetenschap. Het bereiken van enig resultaat behoort slechts tot de
werkzaamheden indien dit uitdrukkelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst of uit de
aard van de Opdracht.
10.2 Werkzaamheden welke niet aan voren omschreven vereisten voldoen, zullen door
Opdrachtnemer kosteloos opnieuw worden verricht. Een verzoek hiertoe dient door de
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden gericht binnen 14 dagen nadat het
betreffende resultaat door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever is verzonden, danwel
nadat de Opdrachtgever daarvan redelijkerwijs heeft kunnen kennisnemen. Een
voorwaarde is hierbij dat Opdrachtnemer zo nodig een nieuwe Monster aangeleverd
krijgt.
10.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door de Opdrachtgever of derden
geleden schade van welke aard ook met inbegrip van zaaks-, gevolg-, en
bedrijfsschade als ook schade veroorzaakt door werknemers of andere personen is
uitgesloten, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld of indien
wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer beperkt tot het verzekerd bedrag per schadegeval danwel, indien
geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, tot de factuurwaarde van
desbetreffende geleverde onderzoeken of diensten.
10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om
de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade.
10.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Hieronder valt eveneens
het door de Opdrachtgever of derden verstrekken van onjuiste en onvolledige
informatie.
10.6 In geval van overmacht als bovenbedoeld, wordt de nakoming van de verplichtingen
van Opdrachtnemer van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmacht
situatie en is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever of derden
geleden schade voortvloeiende uit de overmacht situatie.
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10.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan
Opdrachtnemer in de rechtsverhouding jegens de Opdrachtgever bedient. de
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van
schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de Opdrachtgever
zouden blijven, indien de betreffende derde de Opdrachtgever zou aanspreken.
10.8 Indien door Opdrachtnemer een garantie is verstrekt, wordt alleen aansprakelijkheid
aanvaard in zoverre dit uit de garantie voortvloeit.
10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor belastende geestelijke resultaten van het
onderzoek of de dienst en gevolgen hiervan voor Opdrachtgever of derden, alsmede
voor het opvolgen van adviezen van Opdrachtnemer door Opdrachtgever of door
derden.
Artikel 11
Risico en Monsters
11.1 Het verzenden/ vervoeren door de Opdrachtgever van Monsters geschiedt tot het
moment van ontvangst door Opdrachtnemer, voor rekening en risico van de
Opdrachtgever. Monsters van het te onderzoeken Lichaamsmateriaal zullen door de
Opdrachtgever deugdelijk verpakt en voorzien van een deugdelijke identificatie en
inhoudsopgave, met inachtneming van de eventuele voorschriften die gelden of die
Opdrachtnemer hanteert, worden aangeleverd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht
voor Monsters niet in ontvangst te nemen indien aan voornoemde niet is voldaan.
11.2 De Monsters worden door Opdrachtnemer geanalyseerd zoals ze zijn aangeleverd.
11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van Monsters indien
dit niet aantoonbaar het gevolg is van een toerekenbaar tekortschieten zijnerzijds. De
Monsters zullen verder naar eigen inzicht behandeld en verwerkt worden ten behoeve
van de overeengekomen werkzaamheden.
11.4 Voor zover bij de aanvraag van de Opdracht daarover niets is overeengekomen of
Opdrachtnemer ter zake geen voorschriften hanteren, mag Opdrachtnemer Monsters
en restanten daarvan na verrichting van de werkzaamheden vernietigen, bewaren of
aan de Opdrachtgever retourneren.
11.5 Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van retourverzending voor risico van de
Opdrachtgever, ook indien franco levering is overeengekomen.
Artikel 12
Totstandkoming en bekendmaking resultaten
12.1 Het staat Opdrachtnemer vrij om in voorkomende gevallen uitslagen van onderzoek
pas aan de Opdrachtgever bekend te maken nadat deze voldaan heeft aan zijn
betalingsverplichting inclusief de eventuele verplichting tot het betalen van een
schadevergoeding.
12.2 De Opdrachtgever zal de resultaten van de werkzaamheden van Opdrachtnemer
uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden. Het verder gebruik van resultaten en/ of
adviezen, en met name de opname of verwerking daarvan in voor derden bestemde
producten of diensten, geschiedt immer onder verantwoordelijkheid en risico van de
Opdrachtgever.
12.3 Resultaten worden door Opdrachtnemer in schriftelijke vorm aangeleverd, dan wel op
verzoek van de Opdrachtgever per fax of op andere wijze door Opdrachtgever reeds bij
verlening van de Opdracht aangegeven. Verbindend zijn de resultaten zoals door
Opdrachtnemer digitaal, per fax of per post zijn aangeleverd.
12.4 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee de
werkzaamheden worden uitgevoerd om tot een resultaat te komen. De Opdrachtgever
neemt hiervoor de verantwoordelijkheid indien, op zijn verzoek, een andere dan door
Opdrachtnemer aanbevolen werkwijze wordt gevolgd.
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12.5 De normen, standaarden en regels volgens welke de werkzaamheden worden verricht
om tot een resultaat te komen, zijn per onderzoek en/ of dienst verschillend. Voor
iedere werkzaamheid geldt dat zij slechts van toepassing zijn op die normen
standaarden en regels welke daarop door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van toepassing
zijn verklaard. Opdrachtnemer verstrekt desgevraagd inlichtingen hierover aan de
Opdrachtgever.
12.6 Onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer kunnen altijd werkzaamheden door
derden worden verricht, tenzij de Opdracht zich (mede) uitstrekt tot werkzaamheden op
het gebied waar Opdrachtnemer geen expertise over beschikt. Bij uitbesteding van die
werkzaamheden, kan Opdrachtnemer bedingen dat die werkzaamheden buiten zijn
verantwoordelijkheid geschied.
Artikel 13
Geheimhouding
13.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen hem kenbaar is
geworden ten tijde van en na afronding van de Opdracht, jegens derden die niet bij de
uitvoering van de Opdracht zijn betrokken en zullen deze niet ter kennis van derden
brengen anders dan ingevolge wettelijke verplichtingen of rechterlijk bevel.
Opdrachtnemer heeft wel het recht resultaten te gebruiken voor vergelijkings-,
referentie, statistische- of wetenschappelijke doeleinden waarbij Opdrachtnemer er
voor zorgdragen dat de herkomst van de gegevens niet kenbaar is.
13.2 De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen deze uit hoofde van
een Opdracht ter kennis komt omtrent Laboratorium Pro Health B.V. of diens
werkwijzen.
13.3 Opdrachtnemer heeft een privacyverklaring opgesteld welke door Opdrachtgever
kosteloos kan worden opgevraagd.
Artikel 14
Intellectueel eigendom
14.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer
heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen
kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 15
Overige bepalingen en Geschillen
15.1 Alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst
door Nederlands recht.
15.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en
deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling
overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het
oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
15.3 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld en/ of onduidelijkheden
over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden,
dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
15.4 Hetgeen op het intakeformulier, dat door Opdrachtnemer wordt gebruikt voor het
ontvangen van gegevens en Opdrachten, wordt aangegeven is van overeenkomstige
toepassing als ware opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Met name wordt
verwezen naar de kosten voor extra rapportages, acceptatie door de patiënt van de
mogelijkheid dat er geestelijk belastende resultaten kunnen worden gevonden,
acceptatie van de patiënt dat de resultaten naar Opdrachtgever worden verzonden,
alsmede acceptatie van de patiënt van alle kosten voortvloeiende uit de onderzoeken.
15.5 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
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15.6 Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Laboratorium Pro Health B.V. gevestigd is, onverminderd het
recht van Opdrachtnemer om zich tot de bevoegde rechter van de plaats waar de
Opdrachtgever gevestigd is te wenden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
____________________________________ op _______________________________.
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