Algemene voorwaarden Onderzoekssamenwerkingen UvA

1.

Definities:

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter
gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:
Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden.

Offerte:

De aanbieding van de UvA om tegen een bepaalde vergoeding
het in het Onderzoeksplan omschreven Onderzoek te verrichten.

Onderzoek:

Onderzoek dat conform het Onderzoeksplan zal worden gedaan.

Onderzoeksplan:

Een onderzoeksplan met daarin opgenomen de aard, de
omvang en de aanpak van het Onderzoek.

Overeenkomst:

De overeenkomst waarbij de UvA en Samenwerkingspartner
zich jegens elkaar verbinden om het in het Onderzoeksplan
opgenomen Onderzoek te verrichten conform de in de Offerte
gedane voorwaarden.

Partijen:

De genoemden als ondergetekenden in de overeenkomst waar
deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn verklaard.

Project:

De uitvoering van het Onderzoek door Partijen.

Resultaten:

Alle resultaten die voortvloeien uit het Project, met inbegrip van
knowhow en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot zulke resultaten, die vallen binnen de doelstelling van het
Project zoals opgenomen in het Onderzoeksplan.

Samenwerkingspartner:

De partij die het Onderzoek in samenwerking met de UvA
verricht.

UvA:

Universiteit van Amsterdam, gevestigd te Amsterdam aan Spui
21, 1018 WX, Nederland, die academisch, zorgvuldig,
betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk
onderzoek verricht volgens de standaarden van de
wetenschappelijke integriteit.

Vertrouwelijke Informatie: Het Onderzoeksplan en alle andere informatie, die door de ene
Partij aan de ander wordt verstrekt in de uitvoering van het
Project en die als vertrouwelijk is aangemerkt. Niet onder
Vertrouwelijke Informatie valt informatie die: (a) reeds bij
ontvangende Partij bekend was, (b) in diens bezit was zonder
afkomstig te zijn van een derde die niet gerechtigd was deze
openbaar te maken, of (c) op andere wijze bekend is geworden
bij de ontvangende Partij tijdens of voor het verstrekken van die
informatie zonder daartoe strekkend onrechtmatig handelen van

de ontvangende Partij, of die (d) rechtmatig in bezit is gekomen
van de ontvangende Partij tijdens of voor het verstrekken van die
informatie.
Werkzaamheden:

Door of wegens de UvA te verrichten werkzaamheden en/of tot
stand te brengen werk van stoffelijke aard, op basis van een
tussen Samenwerkingspartner en de UvA overeengekomen
Onderzoeksplan.

2.

Onafhankelijkheid en wetenschappelijke integriteit

2.1

De UvA verricht als kennis- en onderzoeksinstelling academisch, zorgvuldig,
betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek
en heeft als doel de Resultaten te kunnen publiceren.

2.2

Het Onderzoek wordt uitgevoerd conform de principes van goed wetenschappelijk
onderzoek zoals weergeven in de meest recente versies van de richtlijnen ten aanzien
van wetenschapsbeoefening van de VSNU (Nederlandse gedragscode
wetenschappelijke integriteit) en de European Code of Conduct for Research
Integrity.1 Dit houdt onder andere in dat Resultaten en conclusies niet mogen worden
beïnvloed door belangen en wensen van samenwerkingspartners en dat UvA zich zal
houden aan de wettelijke en universiteitsstandaarden die gelden ten aanzien van
auteurschap bij wetenschappelijke publicaties.2

2.3

Er zal geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid die is opgenomen in norm
12b van artikel 3.2 van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit om
delen van het wetenschappelijk onderzoek, inclusief de onderzoeksdata, niet
beschikbaar te stellen voor een eventueel onderzoek naar een veronderstelde
schending van de wetenschappelijke integriteit.

3.

Toepasselijkheid

3.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van - en alle
verzoeken aan - de UvA tot het verrichten van Onderzoek in samenwerking met een
andere partij. De UvA wijst hierbij expliciet de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van Samenwerkingspartner van de hand.

4.

Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1

De Overeenkomst komt tot stand doordat een door de UvA uitgebrachte Offerte door
Samenwerkingspartner schriftelijk wordt bevestigd of doordat de UvA met instemming
van de Samenwerkingspartner een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de
werkzaamheden zoals beschreven in de Offerte.

4.2

Indien een Overeenkomst tot stand is gekomen conform artikel 4.1 van deze
Algemene Voorwaarden, dan zijn daarop de in de Offerte aangeboden voorwaarden
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Zie ook: http://www.uva.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uva/wetenschappelijke-integriteit/wetenschappelijke-integriteit-uva.html.
Zie ook: https://www.uva.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uva/wetenschappelijke-integriteit/faq/faq.html

en deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Willen Partijen hiervan afwijken dan
dienen zij dit in de Overeenkomst schriftelijk overeen te komen.
4.3

Wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen zijn pas bindend, nadat deze schriftelijk door
Partijen zijn overeengekomen.

4.4

Tenzij anders aangegeven, is de Offerte van de UvA vrijblijvend en kan deze steeds
door de UvA worden herroepen. Mits niet anders vermeld heeft de Offerte een
geldigheidsduur van dertig dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de Offerte.

4.5

Het is Samenwerkingspartner niet toegestaan de in de Offerte vervatte kennis, ideeën,
gegevens of informatie anders te gebruiken of te doen gebruiken dan ter beoordeling
van de Offerte.

4.6

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende
rangorde: de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, het Onderzoeksplan,
waarbij de eerstgenoemde in rangorde boven de laatstgenoemde staat.

5.

Uitvoering van het Onderzoek

5.1

De UvA streeft bij de uitvoering van de overeenkomst naar een voor
Samenwerkingspartner bruikbaar Resultaat (inspanningsverplichting), maar gaat geen
enkele verplichting aan ten aanzien van te behalen Resultaten.

5.2

In geval data uitgewisseld wordt tussen Samenwerkingspartner en de UvA, zullen
Samenwerkingspartner en de UvA de wettelijke voorschriften en de meest recente
(interne) regelgeving hieromtrent naleven.3

5.3

In het geval dat er gewerkt wordt met persoonsgegevens zullen
Samenwerkingspartner en de UvA de principes van de meest recente versie van de
richtlijnen van de VSNU (Gedragscode voor gebruik persoonsgegevens in
wetenschappelijk onderzoek) en de meest recente (interne) regelgeving hieromtrent
naleven. Samenwerkingspartner en de UvA zullen conform de AGV hun
respectievelijke plichten ten aanzien van nakoming van de AVG vaststellen alvorens
het Onderzoek aanvangt en indien nodig voorafgaand aan het Onderzoek een
separate overeenkomst aangaan waarin zij de onderlinge verplichtingen ten aanzien
van de persoonsgegevens conform de AVG zullen vastleggen.

5.4

Samenwerkingspartner en de UvA zullen zich er gezamenlijk van vergewissen of
mogelijkerwijs sprake zou kunnen zijn van ‘Dual Use’, ‘Misuse’ en/of ‘Conflict of
Interest’ van de (Resultaten van) het Onderzoek, in de zin van de meest recente
vigerende regelgeving en literatuur op dat gebied.4 Indien en voor zover daarvan
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Zoals: - de Richtlijnen voor Research Data Management d.d. 15 december 2014 van de UvA en de HvA,
http://rdm.uva.nl/programma/rdm-beleid.
4
Zoals: - VERORDENING (EG) Nr. 428/2009 VAN DE RAAD van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op
de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik; The Dual Use Regulation – Specific Concerns from the Academic Sector, LERU juli 2018 https://www.leru.org/publications/the-dual-useregulation-specific-concerns-from-the-academic-sector; - Bouwen aan biosecurity. Beoordelen van dual-use-onderzoek, KNAW november
2013, https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/bouwen-aan-biosecurity-beoordelen-van-dual-use-

sprake zou kunnen zijn, zullen Samenwerkingspartner en de UvA de principes van de
meest recente versie van de richtlijnen van de VSNU, alsook de interne regels van de
UvA (bijvoorbeeld met betrekking tot toestemming van een ethische commissie)
naleven. Bij gebreke van richtlijnen van de VSNU, zullen Samenwerkingspartner en de
UvA naar analogie zoveel als mogelijk de principes van de meest recente versie van
de richtlijnen van de Vlaamse universiteiten naleven.5
5.5

De aard, de omvang, het tijdspad en de aanpak van het Onderzoek worden bepaald
door het in de Offerte opgenomen Onderzoeksplan. De UvA zal zich inspannen het
Onderzoek uit te voeren conform het Onderzoeksplan maar geeft geen enkele
garantie dat het beoogde Resultaat verwezenlijkt zal worden. Voor oorzaken die de
uitvoering vertragen of beperken en die niet aan de invloed van de UvA zijn toe te
rekenen draagt de UvA geen aansprakelijkheid.

5.6

Samenwerkingspartner is verplicht om ter uitvoering van het Onderzoek de benodigde
gegevens, informatie, materialen, apparaten of andere zaken in de overeengekomen
vorm, aantallen en/of kwaliteit aan de UvA te verstrekken en volledige medewerking te
verlenen, voor zover dit nodig is om het Onderzoek naar behoren uit te voeren. De
UvA heeft het recht de uitvoering van het Onderzoek op te schorten tot het moment
waarop de Samenwerkingspartner aan deze verplichting zal hebben voldaan.

5.7

De UvA levert goederen op basis van de Incoterms Ex Works voorwaarden opgesteld
door de International Chamber of Commerce. Deze voorwaarden gelden vanaf de
plaats van de toepasselijke vestiging van de UvA.

5.8

Alle in de Offerte en Onderzoeksplan vermelde termijnen zijn schattingen. UvA is niet
in verzuim door enkel het verstrijken van de termijn. Indien de UvA voorziet dat een
termijn substantieel dreigt te worden overschreden, zal de UvA dit aan
Samenwerkingspartner melden en daarover in overleg treden.

5.9

De UvA is gerechtigd medewerkers die de Werkzaamheden verrichten te vervangen
door andere medewerkers. De UvA heeft het recht onder haar verantwoordelijkheid
(delen van) de overeenkomst door derden te laten verrichten.

5.10 Samenwerkingspartner en de UvA zullen elkaar op de hoogte stellen van bij of tijdens
het uitvoeren van de overeenkomst blijkende bijzonderheden, waarvan in redelijkheid
kan worden verwacht dat deze van belang zijn voor de andere partij.
5.11 Indien de Werkzaamheden betrekking hebben op materialen, die beschikbaar zijn
gesteld door Samenwerkingspartner, geldt dat Samenwerkingspartner de
verantwoordelijkheid draagt voor de selectie, representativiteit, aanduidingen van
codes en merk- of productnamen, identificatie, datum van monstername en andere
relevante informatie van de te onderzoeken materialen.
5.12 De UvA zal materialen die in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de
UvA ter beschikking zijn gesteld of de restanten daarvan, indien redelijkerwijs mogelijk,
bewaren gedurende twee weken na de datum waarop de Resultaten daarover zijn

onderzoek/view; - Horizon 2020 Programme Guidance - How to complete your ethics self-assessment,
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf; 5
http://www.vlir.be/richtlijnen-voor-onderzoekers-over-dual-use-en--misuse-van-onderzoek.

gerapporteerd of opgeleverd aan Samenwerkingspartner. Indien
Samenwerkingspartner niet binnen deze periode heeft zorggedragen voor het ophalen
of laten terugzenden van bedoelde materialen, staat het de UvA vrij voor rekening van
Samenwerkingspartner passende maatregelen te nemen.
6.

Rapportage

6.1

UvA rapporteert aan Samenwerkingspartner over de voortgang van de
Werkzaamheden conform de Offerte of het Onderzoeksplan. Indien niet anders is
overeengekomen, wordt schriftelijk of elektronisch gerapporteerd, naar keuze van de
UvA.

6.2

Resultaten en Rapporten worden geacht door Samenwerkingspartner te zijn
geaccepteerd, indien de UvA niet binnen vier (4) weken na verzending daarvan
schriftelijk bezwaar heeft ontvangen.

7.

Kosten en betaling

7.1

Indien in het Onderzoek geen vaste prijs maar een 'richtprijs' is opgenomen, dan geeft
het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten en
zal het te betalen bedrag worden bepaald door middel van nacalculatie op basis van
de bij de UvA geldende tarieven. De UvA is gerechtigd de geldende tarieven aan te
passen indien tussen de datum van de Offerte en de Einddatum een periode van een
jaar of langer is gelegen waarin de lonen en/of prijzen wijzigingen hebben ondergaan.

7.2

De door de UvA gemaakte kosten (zogenaamde verschotten) worden integraal bij de
Samenwerkingspartner in rekening gebracht. Deze kosten kunnen bestaan uit kosten
van te verwerken materialen, huren en kosten van ingeschakelde derden.

7.3

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De UvA is gerechtigd elke wijziging van
het BTW-tarief aan Samenwerkingspartner door te berekenen.

7.4

De UvA behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden, indien dit
tussen Partijen is overeengekomen. De UvA kan vooruitbetaling verlangen, wanneer
de financiële positie van de Samenwerkingspartner daartoe aanleiding geeft of indien
dat tussen Partijen is overeengekomen. Indien de vooruitbetaling achterwege blijft, is
de UvA gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

7.5

Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur,
waarbij voor de Samenwerkingspartner geen beroep op verrekening is toegestaan.
Indien de Samenwerkingspartner het verschuldigde bedrag niet binnen deze termijn
heeft voldaan, is hij in gebreke zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk
is. De UvA heeft vanaf de vervaldag het recht wettelijke rente in rekening te brengen
tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere
rechten van de UvA. Bij niet of niet volledige betaling van het factuurbedrag komen
alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de

Samenwerkingspartner.
8.

Geheimhouding

8.1

De ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de verstrekkende Partij
vertrouwelijk behandelen en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de verstrekkende Partij openbaar maken of aan derden - die niet bij het Project
betrokken zijn - bekend maken, noch deze zelf gebruiken voor een ander doel dan
waartoe deze verkregen is, tenzij openbaarmaking wordt vereist bij of krachtens de
wet.

8.2

Samenwerkingspartner en de UvA dienen ervoor zorg te dragen dat ook hun
medewerkers, adviseurs en andere bij het Project betrokkenen de hier genoemde
geheimhoudingsverplichting strikt nakomen.

9.

Intellectueel eigendom en publicatie

9.1

Resultaten zijn eigendom van de UvA, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders met de
Samenwerkingspartner is overeengekomen.

9.2

De UvA zal alle Resultaten ter beschikking stellen aan Samenwerkingspartner, die het
recht heeft de Resultaten te vermenigvuldigen, te verspreiden en te gebruiken binnen
de eigen organisatie voor evaluatie- en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden.
Commercieel gebruik van de resultaten, daaronder begrepen intern gebruik dat leidt
tot commercieel voordeel, is toegestaan, na aanvullende schriftelijke afspraken
daarover met de UvA.

9.3

De UvA is als verstrekker van de Resultaten gerechtigd de Resultaten te publiceren of
anderszins openbaar te maken.

9.4

Indien UvA het voornemen heeft tot publicatie of openbaarmaking van
Projectresultaten over te gaan, legt UvA de voorgenomen publicatie uiterlijk 45 dagen
voor de voorgenomen publicatiedatum voor aan de Samenwerkingspartner (een
“Voorgenomen Publicatie”). Samenwerkingspartner kan gedurende een periode van
ten hoogste dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van de Voorgenomen
Publicatie schriftelijk bezwaar indienen tegen de publicatie daarvan met het oog op (1)
het veiligstellen van Intellectuele Eigendomsrechten en/of (2) bescherming van
Vertrouwelijke Informatie. Van deze mogelijkheid bezwaar aan te tekenen zal op een
redelijke manier gebruik gemaakt worden. Indien Samenwerkingspartner niet binnen
een periode van dertig (30) dagen na ontvangst van de Voorgenomen Publicatie
hebben gereageerd wordt de toestemming geacht te zijn verleend.

9.5

In het geval Samenwerkingspartner bezwaar maakt omdat die meent dat in de
Voorgenomen Publicatie Projectresultaten zijn opgenomen waarvan de Intellectuele
Eigendomsrechten dienen te worden veiliggesteld, zal de UvA de publicatie uitstellen
met maximaal 180 dagen vanaf de dag van ontvangst van de Voorgenomen
Publicatie, zodat bescherming kan worden veiliggesteld, door bijvoorbeeld de
aanvraag van een octrooi.

In het geval dat Samenwerkingspartner bezwaar maakt, omdat die meent dat de
Voorgenomen Publicatie Vertrouwelijke Informatie bevat, zullen Partijen in goed
onderling overleg binnen een redelijke termijn (maximaal zestig (60) dagen na
ontvangst van de Voorgenomen Publicatie) een oplossing zoeken waarbij
Vertrouwelijke Informatie wordt verwijderd en de wetenschappelijke kwaliteit van de
publicatie gewaarborgd blijft.
Na ommekomst van bovengenoemde termijn(en) is publicatie van de Voorgenomen
Publicatie mogelijk. Partijen zullen samenwerken om de tijdige indiening, publicatie en
verdediging van een proefschrift of scriptie mogelijk te maken.
9.6

UvA behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen Vertrouwelijke
Informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9.7

Alle door UvA vervaardigd materiaal, zoals o.a. vragenlijsten, rapporten en
onderzoeksverslagen is en blijft het intellectuele eigendom van UvA. Het door
Samenwerkingspartner aan de UvA ter beschikking gestelde materiaal zelf is en blijft
eigendom van de Samenwerkingspartner.

9.8

UvA is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten
van derden. Evenmin is UvA gehouden onderzoek te doen naar de mogelijkheid van
de aanvraag van intellectuele eigendomsrechten. Indien het uitvoeren van recherches
naar intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst is
overeengekomen, aanvaardt de UvA op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de
inhoud en resultaten daarvan.

9.9

Uitsluitend UvA heeft het recht om op haar naam en voor haar rekening intellectuele
eigendomsrechten aan te vragen, daaronder begrepen octrooi, kwekersrecht,
merkrecht en modelrecht.

9.10 Het in afwijking van artikel 9.9 doen van een aanvrage als bedoeld in dat artikel door
Samenwerkingspartner is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de UvA, zulks met inachtneming van schriftelijk overeen te komen
voorwaarden. In dat geval verleent Samenwerkingspartner aan de UvA om niet een
licentie voor het gebruik van de Resultaten.
9.11 UvA en Samenwerkingspartner zullen elkaar zo spoedig mogelijk in kennis stellen van
Resultaten waarvoor naar hun oordeel een intellectueel eigendomsrecht kan worden
aangevraagd.
9.12 UvA en Samenwerkingspartners zullen elkaar alle vereiste medewerking verlenen bij
het indienen van (octrooi) aanvragen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
10.

Aansprakelijkheid

10.1 Noch de UvA, noch door de UvA bij de uitvoering van het Onderzoek ingeschakelde
personen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van gebruik
of toepassing van de Resultaten door Samenwerkingspartner
10.2 UvA is niet aansprakelijk voor schade die Samenwerkingspartner lijdt ten gevolge van
het gebruik van Resultaten door Samenwerkingspartner, ten gevolge van negatieve
publiciteit, noch voor gederfde omzet, gederfde winst, reputatieschade of verlies van

data en/of materialen.
10.3 Elke aanspraak jegens werknemers en door UvA ingeschakelde personen is
uitgesloten. Werknemers en door UvA ingeschakelde personen kunnen zich te allen
tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
10.4 De UvA is slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een aan de
UvA toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend
uit deze Opdracht en is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.
10.5 UvA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken
van aan UvA toegeleverde zaken, waaronder begrepen programmatuur, die door UvA
zijn door geleverd aan Samenwerkingspartner, tenzij en voor zover UvA die schade
kan verhalen op haar leverancier.
10.6 UvA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat UvA is uit gegaan
van door de Samenwerkingspartner verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
10.7 Wanneer de UvA aansprakelijk wordt gesteld door Samenwerkingspartner, is de UvA
slechts aansprakelijkheid tot ten hoogste het maximum van de door de
Samenwerkingspartner betaalde bedragen (= financiële belang) van het Onderzoek.
Wanneer de uitvoering van het Onderzoek meerdere jaren beslaat, wordt uitgegaan
van het financiële belang berekend over het laatste volle kalenderjaar. De uiteindelijke
aansprakelijkheid zal in ieder geval nooit meer bedragen dan ten hoogste het door de
UvA verzekerde bedrag in de door de UvA gesloten aansprakelijkheidsverzekering. De
bovenstaande beperkingen gelden niet in geval van opzet of grove nalatigheid aan de
zijde van de UvA.
10.8 Samenwerkingspartner vrijwaart de UvA en alle door de UvA voor de uitvoering van
het Onderzoek ingeschakelde personen (waaronder ook studenten) voor alle
aanspraken van derden(uit hoofde van door deze derden geleden schade) die op
enigerlei wijze in verband staan met de door UvA voor Samewerkingspartner verrichte
werkzaamheden dan wel voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van de
Resultaten.
10.9 Samenwerkingspartner vrijwaart de UvA tegen aanspraken van derden voortvloeiende
uit het gebruik van zaken of gegevens die Samenwerkingspartner in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst aan UvA ter beschikking heeft gesteld.
10.10 Alle aanspraken van Samenwerkingspartner op schadevergoeding vervallen twaalf
(12) maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken
betrekking hebben, tenzij Samenwerkingspartner binnen deze termijn een
rechtsvordering tegen de UvA heeft ingesteld.
10.11 Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien en voor zover de
aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de UvA.

11.

Overdraagbaarheid van rechten en plichten

11.1 De Samenwerkingspartner zal de rechten en/of verplichtingen met betrekking tot het
Project niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de UvA overdragen
aan een derde partij.
12.

Beëindiging en opzegging

12.1 Indien een partij tekortschiet in de nakoming van een verbintenis voortvloeiende uit de
overeenkomst en nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden, zal de andere partij
de tekortschietende partij een redelijke termijn tot herstel bieden door middel van een
schriftelijke mededeling aan de tekortschietende partij. Indien de tekortschietende
partij in verzuim is, is de andere partij bevoegd de overeenkomst – onverminderd het
recht op schadevergoeding – door middel van een aangetekend schrijven met
onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard
of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Indien de
overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden, zullen alle vorderingen van de ontbindende
Partij op de tekortkomende Partij direct opeisbaar zijn.
12.2 Indien en zodra:
(a) de Samenwerkingspartner in staat van faillissement wordt verklaard of aan haar
surséance van betaling wordt verleend dan wel een verzoek daartoe bij een
rechtbank wordt ingediend of onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld; of
b) het bedrijf van Samenwerkingspartner wordt geliquideerd of stil gelegd;
wordt Samenwerkingspartner geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De UvA heeft
in dat geval het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijk
tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van de UvA,
zonder dat de UvA tot enige schadevergoeding gehouden is doch onverminderd haar
recht op schadevergoeding van de schade die het gevolg is van de opschorting of
ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die de UvA ten laste van
Samenwerkingspartner heeft dadelijk en ineens opeisbaar.
12.3 In geval van overmacht, zoals vermeld in artikel 13, waardoor nakoming van de
verplichtingen door de UvA niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen zijn beide
partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.

Overmacht

13.1 Onder overmacht aan de zijde van de UvA wordt verstaan: omstandigheden die de
nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan de UvA zijn toe te
rekenen, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst te voorzien waren. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de
UvA opgeschort.
13.2 Tot de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden worden onder meer gerekend:
oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen,

stakingen, overheidsmaatregelen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand
brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en niet
voorzienbare stagnatie bij derden, alsmede afwezigheid van personeel UvA of door
haar ingeschakelde personen wegens ziekte en uitval van bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruikte personen, dieren en planten waarvan de UvA voor de
uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is.
13.3 De UvA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de UvA de op haar rustende
verplichtingen had moeten nakomen.
13.4 Indien de UvA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en
is Samenwerkingspartner gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare
deel geen zelfstandige waarde heeft.
14. Voortdurende bepalingen
14.1 Bepalingen die naar hun aard en/of strekking bestemd zijn om ook na afloop van het
Onderzoek voor te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen
behoren onder meer de artikelen over geheimhouding, intellectueel eigendom en
publicatie, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
15.

Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst die niet in onderling overleg
opgelost kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
16.

Slotbepalingen

16.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze algemene
voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen de overige bepalingen van de
algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen UvA en de
Samenwerkingspartner in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige, dan wel de vernietigde bepalingen, overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel de vernietigde bepalingen, in
acht zullen worden genomen
16.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de
UvA en treden in werking vanaf 15 oktober 2019. Voorts zijn deze Algemene
Voorwaarden gepubliceerd op de website van de UvA.
16.3 Deze voorwaarden zijn in het Engels vertaald. In geval van strijdigheid, prevaleert de
Nederlandse tekst.

