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TERM$ & CONDITIONS OF
THE FOUNDATION “BIOMEDICAL PRIMATE RESEARCH CENTRE” OF RIJSWIJK,
THE NETHERLANDS
fited with the Chamber of Commerce in Delft, the Nethertands, under number 41146967

Article 1. Sections, definitions
-

The present Terms & Conditions represent the general provisions of agreements conciuded by the
foundation Biomedical Primate Research Centre (hereinafter referred to as “BPRC”) of Rijswijk,
the Netherlands, for the performance of activities for third parties.
2.

These Terms & Conditions have the following structure:
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3.

Sections, definitions;
Appticability;
formation of an agreement;
Delivery;
Performance of services;
Intellectual or industrial property rights, know-how;
Force majeure;
Prices;
Payment;
Security;
Liability;
Term, and notice of termination;
Termination;
Indemnification;
Non-disclosure;
Publications regarding the Activities;
Non-compete clause; and
Applicable law, and disputes;

The fotlowing definitions are used in these Terms & Conditions:

1.

BPRC: BPRC is a foundation formed under Dutch law with its registered office in
Delft, the Netherlands. BPRC is a not-for-profit scientific research institute that performs
research to contribute to the development of new medicines. for this research, BPRC uses
non-human primates only if there are no suitable alternatives. BPRC has an active and
extensive programme in place for the development of altematives for the use of non-human
primates according to the principles of reduction, refinement and replacement. BPRC feels
very strongly about Corporate Social Responsibility (CSR).

—1—
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Thus, BPRC hoids an ISO certification for environmentally responsibte policies (ISO
14001/2004) as well as an international accreditation for proper animal welfare (AAALAC),
and complies with the relevant Dutch Experiments on Animals Act (WOD). BPRC has its
registered office and its principal place of business at Kleiweg 161, 2288 GJ Rijswijk, the
Netherlands, and is registered with the Chamber of Commerce in Delft, the Netherlands,
under number 41146967.
II.

Activities: conducting, or having other parties conduct, biomedical research for the Client
and accepted by the Client in the form of services. advice, research and studies in the fields
of identification and development of new medicines and vaccines for chronic or fatal
diseases, publication of research results in scientific joumals, delivery or provision of
materials resulting from research or studies to the Client, and sale and deliveiy of primate
specimens (biological materials from primates including without limitation tissues, products
from serum, blood and DNA, RISTA and 8-cells) to the Client, which specimens can be used
by the Client only for biomedical research and research aimed at preserving (endangered)
species, all of the above in the broadest sense, pursuant to, inter alia, a contract for services
and a statement of work (SOW).

III.

Client: the individual who or the entity which has indicated, either orally or in writing or in
any other way, that they wish to make use of the Activities provided by BPRC, whether or
not in the form of a continuing performance contract;

IV.

A2reement: the contract for services by which BPRC commits itself to the Client to the
performance of specified Activities.

Article 2. Applicabilitv
-

These Terms & Conditions are applicable to all offers and agreements
as well as to any
agreements andlor legal acts coming about following any offer on the part of BPRC in regards to
all Activities for the Client.
—

—

2.

Any deviations from these Terms & Conditions shall 5e valid only if specifically agreed by the
partjes in writing. In any such case, a deviation shali apply only for the Agreement by which such
deviation is agreed. In the event of any inconsistency between provisions of different parts of the
Agreement, such parts shall prevail in the following order (unless otherwise agreed in writing): (1)
the applicable statement of work (50W), (2) the Agreement, (3) the Tenns & Conditions, and (4)
other schedules to the agreement.

3.

Once the Terms & Conditions are applicable, they shail also 5e applicable, without further notice,
to any new agreements between the parties, unless specifically excluded by the parties in writing,
and to all non-contractual relationships between the parties. 1f these Terms & Conditions are
amended over time, but their overall substance does not change, the new Terms & Conditions as
amended shall be applicable.

4.

The applicability of any of the Client’s purchasing or other terms and conditions is explicitly
dismissed.
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In the event of invalidity or annulment of any provision of these Terms & Conditions, the other
provisions hereof shail remain in full force and effect, and BPRC and the Client shail agree on
provisions replacing the provisions that are invalid or, as the case may be, annulled, duly
observing as much as possible the object and purport of the provision that is invalid or annulled.
Where needed, the parties shail confer with each other to discuss the exact wording of any such
new provisions.
6.

The provisions of these Terms & Conditions regarding obligations and liability on the part of
BPRC are also made for any third parties called in by or for BPRC to perform any of the activities
for the Client. To shield from liability, such third partjes can directly invoke these Terms &
Conditions vis-â-vis the Client. Sections 7:403.2, 7:404, 7:407.2 and 7:409 of the Dutch Civil
Code are expressly excluded. Limitations of tiability that are related to sums of money apply to
the total liability of BPRC and any of the third parties engaged by BPRC in aggregate, and do not
accumulate for each party held liable.

Article 3.

-

Formation of an areement

All offers, prices and proposals made either in writing or oralty for Activities to be performed
by BPRC are free of engagement, unless a valid-until date is stated, or unless specifically agreed
otherwise in an offer in writing. Acceptance by the Client of an offer made by BPRC shall lead to
a contract for services and a statement of work upon written acceptance by BPRC of the order
given by the customer, i.e. the Client.
—

2.

—

The Client shali be required to supply, without delay, all data, information and necessary test
substances requested by BPRC. Also, the Client must provide BPRC without detay with any other
facts or circumstances that may be relevant for the correct performance of the Agreement. The
Client vouches for the timeliness, accuracy and completeness of all data and information supplied
to BPRC. The supply of data and information by the Client shall not infringe on any third-party
right. The Client shail be liable and responsible for the compliance with the Agreement and for
any obligations arising therefrom by its staff or auxiliary staff.
—

—

Article 4. Delivery
-

BPRC does not warrant the fitness of any of the Activities performed by BPRC for the
achievement of the outcome contemplated by the Client, unless specifically agreed in the
Agreement.
2.

The completion of the Activities by BPRC is made on the terms as agreed in the Terms &
Conditions or, if specifically agreed in writing, subject to the further and additional conditions as
inciuded in the Agreement or the SOW. Any materials resulting from research and the primate
specimens will be delivered to the Client subject to the Incoterms “EXW” (“Ex Works”), unless
specifically otherwise agreed by the parties in the Agreement or the 50W.
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The mere fact that an agreed term of delivery is exceeded does not tead to BPRC being in default,
nor shail the Client then be entitled to compensation for any loss suffered or yet to be suffered by
the Client. 3PRC shail not be bound by any delivery times that can no longer be met because of
any force majeure events that may occur following the conctusion of the Agreement. Such events
shall inciude, as a minimum, delays in delivery or non-deliveries by any of BPRCs suppliers,
riots, (office) sit-ins, sabotage, fire, explosion, floods, extreme weather conditions, failure of (tele
or electronic) communication equipment, and strikes by BPRC’s employees or (non-)subordinate
servants or agents.

Article 5. Performance of services
-

Unless otherwise provided below, the foregoing provisions 0fl deliveries of goods shail also be
applicable to the provision of services, unless the nature thereofprevents application. BPRC seeks
to perform its services with all due care. However, BPRC does not warrant that the Client will
achieve its contemplated results, and BPRC confines its commitment to the performance of the
services included in the Agreement.
2.

The Client shall be required to supply, without delay, alt data, information and necessary test
substances requested by BPRC. Also, the Client must provide BPRC without delay with any other
facts or circumstances that may be relevant for the correct performance of the Agreement. The
Client vouches for the timeliness, accuracy and completeness of all data and information supplied
to BPRC. The supply of data and information by the Client shail not infringe on any third-party
right. The Client shail be liable and responsible for the compliance with the Agreement and for
any obligations arising therefrom by its staff or auxiliary staff.
—

—

3.

The services to be provided by BPRC to the Client are provided by BPRC as an independent
entity. The Client shall never 5e entitled or authorised to bind BPRC to any third party or to
represent BRPC, nor shall any form of partnership or joint venture between the Client and BPRC
come into being.

Article 6. Intellectuat or industrial propert rihts, know-how
-

The Client and BPRC expressly agree that all intellectual or industrial property existing prior to
the Agreement and being required to perform any of the Activities remains the property of its
respective owner.
2.

-4j,

All intellectual or industrial property rights, such as patent rights, drawing!design rights, database
rights, etc., resulting from Activities performed by BPRC for the Client, which shall include
applicable ideas, questionnaires, websites, data, inventions, modifications, inventions, ideas or
information, shall be the exclusive property of the Client, unless otherwise agreed in the
Agreement.
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Subject to the foregoing, BPRC shali be entitled to use the know-how resulting from the
Activities performed by BPRC for the Client to enhance any of BPRCs designs and/or
procedures, provided such adjustments and/or enhancements can be made or implemented
without affecting any of the Client’s intellectual or industrial property rights.
Article 7. Force majeure
-

BPRC will not be required to fulfil any of its obligations if It is wholly or partially precluded or
restricted from doing so, whether temporarily or not, as a consequence of any event that is not
caused by a failure that is attributable to BPRC. This also inciudes any non-attributable failure, as
referred to in the preceding sentence, on the part of any supplier of BPRC and/or any third party
engaged by BPRC for the performance of the Agreement. Such events shail inciude, as a
minimum, delays in delivery or non-deliveries by any of BPRC’s suppliers, riots, (office) sit-ins,
sabotage, fire, explosion, floods, extreme weather conditions, failure of (tele- or electronic)
communication equipment, and strikes by BPRC’s employees or (non-)subordinate servants or
agents.
2.

In the event of force majeure on the part of BPRC, its obligations will be suspended. When the
force majeure event that BPRC is faced with lasts for more than sixty days, either of the partjes
will be entitled to terminate the Agreement by giving written notice. Any goods or services already
delivered under the Agreement will then be settled pro rata, without the parties othenvise owing
anything to one another.

Article 8. Prices
-

All prices are denominated in Euros and are exclusive of value added tax (VAT) and any other
govemment-imposed taxes or levies, and also of any packaging and transport costs.
2.

In case of an Agreement involving amounts payable by the Client periodically, BPRC shail be
entitled to adjust the applicable prices and rates regarding cost-determining factors, including but
not limited to insurance, labour cost, freight rates, currency rates or government measures, on an
annual basis by giving written notice thereof, subject to a notice period of one month.

3.

BPRC shall at all times be entitled to charge the Client costs of additional activities which,
following the formation of the Agreement, may prove to be necessary for the proper performance
and execution of the Agreement. BPRC will immediately in advance supply the Client with a
statement of the nature and purpose of such activities and the related costs.
—

—
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9. Payment
-

1.

Unless any specific payment terms have been agreed, the Client shail pay the full invoice amount
within 30 days of the invoice date. Payments in cash are not accepted by BPRC. Payments shali be
made by the Client in Euros only, unless the partjes agree on payment in another currency.

2.

1f BPRC does not receive a due and payable amount within the agreed term, the Client shail,
without any notice of default being required, owe interest on the outstanding amount based on the
interest rate applicable then for commercial transactions per month, or part of month. 1f the Client,
in spite of having been given notice of default, continues to fail to settle the debt, BPRC shail be
entitled to take debt collection measures, in which case the Client shail be required to pay not oniy
the aggregate amount then due and payable but also full compensation for extrajudicial and/or
judicial costs —including any fees charged by extemal experts in addition to any costs ascertained
at law— relating to the cotlection of the debt or any other costs incurred by BPRC in exercising its
rights, the amount of which is set at a minimum rate of 10 % of the total sum, with a minimum
amount of EUR 2,500.00, plus VAT.

Articte 10. Security
-

1.

The Client is not entitled to any set-off, suspension or termination for any shortcoming and/or
cancellation, unless provided for in these Terms & Conditions.

2.

BPRC is entitled to set off any claims against the Client, whether or not due and payable, and
whether conditional or not.

3.

1f and when so requested by BPRC, the Client shall be required to provide security for all that the
Client owes or will owe to BPRC in connection with any agreement between the Client and
BPRC, on whatever account.

4.

All costs relating to the provision of security shall be for the Client’s account.

Article 11. Liability
-

1.

BPRC shall be liable only for any loss that directly results from any such failure in the
performance of its Activities or the Agreement as may be attributable to BPRC. Should BPRC be
liable, either under the contractual liability referred to in the preceding sentence and/or on any
other account, BPRC’s liability shali be limited to the Client’s direct loss of no more than the price
(exclusive of VAT) stipulated for the relevant agreement. 1f that agreement is mainly a continuing
performance contract with a term of more than one year, the stipulated price shatt be set to the
total of the remunerations (exclusive of VAT) stipulated for one year.

2.

Any liability on the part of BPRC for any indirect loss, including but not limited to consequential
loss, loss of profits, lost savings and loss due to business interruption, is excluded.
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3.

BPRC and/or any persons engaged or called in by BPRC in the performance of the Activities shail
not be liable for any loss that the Client may sustain when apptying or using any result produced
by BPRCs Activities, except in cases of deliberate intent or gross negligence on the part of BPRC
and/or on the part of any persons engaged or called in by BPRC in the performance of the
Activities.

4.

The Client shail indemnify BPRC and/or any persons engaged or called in by BPRC in the
performance of the Activities from and against any and all third-party claims on account of any
loss suffered by any such third partjes as a consequence of the result of any of BPRC’s Activities
being applied or used by the Client or by any other party to whom the Client provided that result,
except in cases of deliberate intent or gross negligence on the part of BPRC and/or on the part of
any persons engaged or catled in by BPRC in the execution of the order.

5.

1f any persons engaged or called in by BPRC in the performance of the Activities have to enter
business premises of the Client or of any third party in connection with the Activities, BPRC
and/or any person called in by BPRC in the performance of the Activities shalt not be bound by
any stipulations contained in gate notices and suchlike that would limit all or some of the Client’s
liability under the Agreement.

6.

BPRC accepts no liability for any loss that may arise as a result of the fact that the resuits of the
Activities do not qualify for some patent or otherwise cannot be filed or the fact that any third
party right is infringed upon application of any resuits of the Activities.
—

—

7.

BPRC accepts no liability for any loss resulting from any defect in any goods procured by BPRC
from any suppller and subsequently delivered by BPRC to the Client unless, and to the extent that,
BPRC can recover such loss from its supplier.

8.

1f BPRC, to shield from liability for some conduct on the part of any of its auxiliary persons,
whether subordinates or not, is able to derive some defence from the Agreement, such auxiliary
person shall also be able to invoke such defence if he is held liable by the Client on account of said
conduct, as if he were a party to the Agreement himself.

9.

Any claims of the Client’s against BPRC that may arise from or relate to the performance of the
Agreement by BPRC and/or by any persons engaged or called in by BPRC in the execution shall
cease to have any effect if such claims are not notified to BPRC in writing within one year of the
date of the final invoice, unless the Client is able to demonstrate that it was impossible for him to
fulfil his notification obligation within the stipulated period of time.

Article 12. Term, and notice of termination
-

L

1f the Agreement relates to the periodic or otherwise regular performance of Activities for the
Client, the Agreement is entered into for one 0) year, unless the parties expressly agree on another
term.
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2.

1f the Client decides to terminate the Agreement, the Client shati notify BPRC thereof via email
and also send BPRC a written confirmation of such decision. 1f the Client gives notice of
termination of the Agreement, BPRC will seek to end alt obligations under the Agreement as
quickly as possible. The Client shali, however, be required to compensate all costs made up to the
moment of termination, subject to a minimum of 20% of the price (exclusive of VAT) stipulated
prior to the Agreement. 1f the Agreement concerns a study in animals, and this study has already
started prior to the receipt of the written notice of termination of the Agreement by the Client, the
Client shail be required to pay BPRC the total price agreed for the Agreement, including any VAT
and levies.

3.

BPRC is entitled to terminate any Agreement early if the Client fails to fulfil all or some of its
obligations as laid down in the Agreement.

Article 13. Termination
-

1.

BPRC can terminate, with immediate effect, all or a part of the Agreement without notice of
default or without court intervention being required, by sending the Client a written notice of
termination if the Client applies for or is granted a moratorium, whether provisional or not; if the
Client is adjudicated bankrupt or otherwise becomes insolvent; if the Client’s business is liquidated
or ceased other than for restructuring or merging purposes; if a change of control takes place at the
Client’s; or if any of the Client’s assets are seized or attached. BPRC shall never be required to pay
any compensation on account of any such termination.

2.

Any amounts that BPRC bas invoiced or will invoice in connection with services or goods already
performed or delivered in execution of the Agreement remain payable in full and become
immediately due and payable at the time of termination.

Article 14. Indemnification
-

1.

The Client is required to indemnify and safeguard BPRC and any of its staff and auxiliary staff
from and against any and all claims from third parties, including any persons and businesses
affiliated to the Client, and from and against any resulting liability, loss, compensation, penalty,
interest, costs or expenses that may arise from or relate to any of BPRC’s Activities for the Client,
except where such claims resutt from any deliberate intent or gross negtigence on the part of
BPRC.

Article 15. Non-disclosure
-

1.

Unless otherwise agreed in writing, BPRC and the Client are not allowed to disclose the contents
of the Agreement to any third party or share the same with any third party, except when required
to do so pursuant to mandatory provisions of law.

2.

The Client and BPRC are not allowed to use each other’s brands, tradenames or logos without
written permission to do so.
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Article 16. Publications reardin the Activities
-

1.

Unless otherwise agreed in writing, the Client and BPRC will, following written permission of
both parties, jointly publish the data arising from the Activities. Both parties will in principle grant
written permission for publication within 30 days following a request to such effect. Such
permission shall not be withheld on unreasonable grounds. 1f, however, publication would harm
the Ctient’s commercial interests, the Client will be entitled to postpone publication by a maximum
of 90 days.

2.

The authorship and the order of the authors of any scientific publication will be determined by
agreement based on scientific contribution and academic guidelines.

Article 17. Non-compete clause
-

1.

Throughout the term of the Agreement or any extension thereof, and for 12 months following the
termination of the Agreement, the Client shall refrain from hiring or soliciting any of BPRCs staff
or auxiliary staff involved in the performance of the Activities to enter the employment of the
Client or any of the Client’s participating interests or affiliated entities, whethet on a temporary
basis or not, and whether directly or indirectly, or to perform any activities, either directly or
indirectly, for the Client or any of the Client’s Participating lnterests or affiliated entities, whether
in paid employment or not.

Article 18. Anplicable law, and disputes
-

1.

Agreements between BPRC and the Client are governed by Dutch law, to the exclusion of the
Vienna Sales Convention (CISG).

2.

These Terms & Conditions are drawn up in the Dutch and English languages. In the event of
disputes or differences in interpretation regarding the Terms & Conditions, the contents and text of
the Dutch-language Terms & Conditions shatt always prevail.

3.

Any dispute that may arise in connection with any Agreement conctuded by BPRC with the Client
or in connection with any further Agreement resulting therefrom shalt be settied by the competent
court in The Hague, the Netherlands.

Rijswijkq the Netherlands, July 201$
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The untfersrqned Wotterjetten, sworn in as transtatorfor tfie Engtzh tanguage ôy the
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ALGEMENE VOORWAARDEN
STICHTING BIOMEDICAL PRIMATE RESEARCH CENTRE TE RIJS WIJK
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Delft, onder nummer 41146967

Artikel 1. Indeling, definities
-

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Stichting
Biomedical Primate Research Centre (hierna: BPRC) te Rijswijk, Nederland, voor het verrichten van
werkzaamheden voor derden.
2.

Deze algemene voorwaarden kennen de volgende indeling:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3.

Indeling, definities;
Toepasseljkheid;
Totstandkomingovereenkomst;
Aflevering;
Uitvoering van de dienstverlening;
Rechten van intellectuele of industriële eigendom, kennis;
Overmacht;
Prijs;
Betaling;
Zekerheid;

Aansprakelijkheid;
Duur en opzegging;
Ontbinding;
Vrjwaring;
Geheimhouding;
Publicatie betreffende de Werkzaamheden;
Concurrentiebeding; en
Toepasselijk recht en geschillen.

In het hierna volgende wordt verstaan onder:
1.

BPRC: BPRC is een stichting die is opgericht naar Nederlands recht en die haar statutafre
zetel heeft in Deift, Nederland. BPRC is een not-for-profit wetenschappelijk
onderzoeksinstituut dat onderzoeken verricht met als doel een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van nieuwe medicijnen. BPRC gebruikt alleen niet-menselijke primaten voor
dit onderzoek als er geen geschikte alternatieven zijn. BPRC heeft een actief en uitgebreid
programma voor het ontwikkelen van alternatieven voor het gebruik van niet menselijke
prinuten volgens de principes van vermindering, verfijning en vervanging. BPRC heeft
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan.

BPRC heeft onder meer een ISO certificatie voor verantwoord milieubeleid (15014001/2004),
een internationale certificafie voor goed dierenwelzijn (AAALAC) en voldoet aan de
relevante wetgeving inzake Wet op Dierproeven. BPRC is statutair en feitelijk gevestigd aan
de Kleiweg 161,2288 GJ Rijswijk, Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Delft onder nummer 41146967
II.

Werkzaamheden: het (doen of laten) uitvoeren van biomedisch onderzoek voor Cliënt en
door Client aanvaard in de vorm van diensten, adviezen, onderzoeken en studies op het
gebied van identificatie en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en vaccins tegen
chronische en dodelijke ziekten alsmede het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften
van de onderzoeksresultaten en levering of ter beschikking stellen aan Cliënt van de uit de
onderzoeken en studies voortgekomen materialen alsmede de verkoop en levering van
primatenspecimens (biologisch materiaal van primaten waaronder doch niet uitsluitend
weefsels, producten uit serum, bloed en DNA, RNA en B-cellen) aan Cliënt welke specimens
door Cliënten slechts kunnen worden aangewend t.b.v. biomedisch onderzoek en onderzoek
voor het in stand houden van (bedreigde) diersoorten, een en ander in de ruimste zin van het
woord, onder meer krachtens een overeenkomst van opdracht en een statement of work
(SOW).

III.

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk of op andere wijze
te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door BPRC aangeboden
Werkzaamheden, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;

IV.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij BPRC zich jegens de Cliënt verbindt
om bepaalde Werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
-

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede
op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van BPRC ter
zake van alle Werkzaamheden voor Cliënt.

2.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk nader zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor
de Overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. Indien sprake is van tegensfrijdigheid
tussen bepalingen in verschillende delen van de Overeenkomst dan zullen de onderdelen als volgt
prevaleren (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen): (1) de van toepassing zijnde statement of
work (SOW), (2) de Overeenkomst, (3) de algemene voorwaarden en (4) overige bijlagen bij de
overeenkomst.

3.

Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere
verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij zulks uitdrukkelijk
schriftelijk alsdan door partijen is uitgesloten, en op alle buitenconfractuele relaties tussen partijen.
Indien deze algemene voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar de zakelijke inhoud van
de algemene voorwaarden over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde
voorwaarden van toepassing.

4.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt/worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BPRC en
Cliënt in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen, voor zover gewenst, overleggen over de precieze
bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

6.

De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van
BPRC worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor BPRC voor de uitvoering van de
Werkzaamheden voor Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun
aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikelen 7:403
lid 2, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk
uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor
de totale aansprakelijkheid van BPRC en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en
cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
-

1.

Alle offertes, prijzen en aanbiedingen -schriftelijk dan wel mondeling gedaan- voor door BPRC uit
te voeren Werkzaamheden zijn vrijblijvend, tenzij hierin een uiterste geldigheidsdatum is
opgenomen of dit in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van
een offerte van BPRC door Cliënt leidt tot een overeenkomst van opdracht en een statement of
work, indien BPRC een door de opdrachtgever, de Cliënt, gegeven opdracht schriftelijk heeft
aanvaard.

2.

Cliënt is gehouden alle door BPRC verlangde gegevens, informatie en noodzakelijke testsubstanties
onverwijld te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die
van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst onverwijld te verstrekken
aan BPRC. Cliënt staat in voor de tijdigheid, juistheid en volledigheid van alle aan BPRC verstrekte
gegevens en informatie. De verstrekking van de gegevens en informatie door Cliënt zal geen
inbreuk maken op enig recht van een derde. Client is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de
naleving van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen door haar personeel of
hulppersoneel.

Artikel 4. Aflevering
-

1.

BPRC staat niet in voor de geschiktheid van de door BPRC uitgevoerde Werkzaamheden voor het
bereiken van het door Cliënt beoogde resultaat, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de
Overeenkomst nader is afgesproken.

2.

Oplevering van de Werkzaamheden door BPRC geschiedt op de condities zoals deze in de
algemene voorwaarden zijn overeengekomen of, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen,
op de nadere en aanvullende voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst of de SOW. Uit de
studie voortgekomen materialen en de primatenspecimens worden aan Cliënt geleverd onder de

Incoterms EXW (“Ex Works”), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen
in de Overeenkomst of de SOW.

3.

De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt BPRC niet in verzuim. Evenmin
heeft Cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem geleden of te lijden schade. BPRC is niet
gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden welke zich na
het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder
deze omstandigheden vallen in ieder geval, vertraagde dan wel met-aanlevering door leveranciers
van BPRC, oproer, (bedrjfs)bezettingen, sabotage, brand, explosie, overstromingen, extreme
weersomstandigheden, uitval van (tele- en elektronische) communicafiemiddel(en), en stakingen
van personeel van BPRC of haar (niet-)ondergeschikte huippersonen.

Artikel 5. Uitvoering van dienstverlening
-

1.

Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent de aflevering ook van
toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. BPRC zal zich
inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. BPRC staat evenwel niet in voor het bereiken
van door Cliënt beoogd resultaat en verbindt zich tot niet meer dan het uitvoeren van in de
Overeenkomst opgenomen diensten.

2.

Cliënt is gehouden alle door BPRC verlangde gegevens, informatie en noodzakelijke testsubstanties
onverwijld te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die
van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst onverwijld te verstrekken
aan BPRC. Cliënt staat in voor de tijdigheid, juistheid en volledigheid van alle aan BPRC verstrekte
gegevens en informatie. De verstrekking van de gegevens en informatie door Cliënt zal geen
inbreuk maken op enig recht van een derde. Cliënt is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de
naleving van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen door haar personeel of
hulppersoneel.

3.

De dienstverlening door BPRC aan Cliënt wordt door BPRC als zelfstandige entiteit verleend. Cliënt
is nimmer bevoegd of gemachfigd BPRC te binden aan derden of te vertegenwoordigen, noch
ontstaat een vorm van samenwerking tussen Cliënt en BPRC.

Artikel 6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom, kennis
-

Cliënt en BPRC komen uitdrukkelijk overeen dat alle voor de Overeenkomst bestaande,
intellectuele of industriële eigendom die nodig is voor de uitvoering van de Werkzaamheden,
eigendom blijft van de eigenaar.
2.

Alle
rechten
van
intellectuele
of
industriële
eigendom,
zoals
ocfrooirecht,
tekeningen/modellenrecht, databankrecht, etc. die voortkomen uit de door BPRC voor Cliënt
uitgevoerde Werkzaamheden, waaronder begrepen toepasbare gedachten, vragenlijsten, websites,
data, uitvindingen, modificaties, ontdekkingen, ideeën, of informatie, berusten uitsluitend bij
Cliënt, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

3.

Nieftegenstaande het bovenstaande is BPRC gerechtigd om de kennis die voortkomt uit de door
BPRC verrichte Werkzaamheden voor Cliënt te gebruiken om de modellen en/of procedures van

BPRC te verbeteren, mits deze aanpassfrtgen en/of verbeteringen kunnen worden doorgevoerd of
toegepast zonder dat hierdoor het intellectuele of industriële eigendomsrecht van Cliënt wordt
geschaad.

Artikel 7. Overmacht
-

1.

BPRC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of
gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die
niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin
bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van BPRC en of derden die BPRC voor
de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval:
vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van BPRC, oproer, (bedrjfs)bezettingen,
sabotage, brand, explosie, overstromingen, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele- en
elektronische) communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van BPRC of haar
(niet-)ondergeschikte hulppersonen.

2.

In geval van overmacht aan de zijde van BPRC worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer
de overmachtssituafie van BPRC langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht
om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de
Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar
overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8. jjs
-

1.

Alle prijzen zijn in EURO en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en/of
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, dan wel verpakkings- en emballagekosten
en vervoerskosten.

2.

In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt periodiek te betalen bedragen,
geldt dat BPRC gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving jaarlijks, met
inachtueming van een termijn van één maand, de geldende prijzen en tarieven betreffende
kostprjsbepalende factoren, zoals onder meer verzekeringen, arbeidskosten, vrachftarieven,
valutakoersen of overheidsmaafregelen, aan te passen.

3.

BPRC is steeds gerechtigd om de kosten van extra of addifionele werkzaamheden die na de
totstandkoming van de Overeenkomst noodzakelijk blijken, voor een behoorlijke nakoming en
uitvoering van de Overeenkomst aan Cliënt in rekening te brengen. BPRC zal onverwijld aan Cliënt
vooraf een opgave verstrekken van de aard en doel van deze werkzaamheden en de daaraan
verbonden kosten.

Artikel 9. Betaling
-

1.

Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum het
volledige factuurbedrag betalen. Betalingen in contanten worden niet door BPRC geaccepteerd.
Betaling door de Cliënt dient uitsluitend plaats te vinden in Euro’s, tenzij door partijen betaling in
een andere valuta is overeengekomen.

2.

Indien BPRC de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen,
dan zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente

verschuldigd zijn op grond van het alsdan geldende rentepercentage inzake handeistransacties per
maand of deel van een maand. Indien Cliënt na ingebrekesteffing nalatig blijft de vordering te
voldoen, dan staat het BPRC vrij incasso maatregelen te treffen, in welk geval Cliënt, naast het
alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten -waaronder alle kosten berekend door externe
deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten- verband houdende met de imiing van de
vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 10%
van het totale bedrag met een minimum van EUR 2.500 te vermeerderen met BTW.

Artikel 10. Zekerheid
-

1.

Cliënt heeft geen recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of
vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien.

2.

BPRC heeft het recht van verrekening van alle vorderingen, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet
voorwaardelijk, op Cliënt.

3.

Cliënt is gehouden op eerste verzoek van BPRC zekerheid te stellen voor al wat Cliënt in verband
met overeenkomsten tussen Cliënt en BPRC aan BPRC verschuldigd is of verschuldigd zal zijn uit
welke hoofde dan ook.

4.

Alle kosten in verband met verschaffing van zekerheid komen voor rekening van Cliënt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
-

1.

BPRC is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan BPRC
verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar Werkzaamheden en de Overeenkomst. fridien
BPRC, uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere
hoofde aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van BPRC beperkt is tot de directe schade
van Cliënt tot ten hoogste het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs
(excl. BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van
meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl.
BTW) bedongen voor één jaar.

2.

Aansprakelijkheid van BPRC voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrjfsstagnatie, is uitgesloten.

3.

Voor schade die de Cliënt bij toepassing of gebruik van het resultaat van de Werkzaamheden van
BPRC lijdt, is/zijn BPRC en/of door BPRC bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruikte
en/of ingeschakelde personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan
de zijde van BPRC en/of aan de zijde van door BPRC bij de uitvoering van de Werkzaamheden
gebruikte en/of ingeschakelde personen.

4.

Cliënt vrjwaart BPRC en/of door BPRC bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of
ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden
schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de
Werkzaamheden van BPRC door Cliënt of door een ander aan wie Cliënt dat resultaat ter
beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BPRC en/of

aan de zijde van door BPRC bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde
personen.
5.

In geval door BPRC bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde
personen zich in verband met de Werkzaamheden bevinden op het bedrijfsterrein van Cliënt en/of
op dat van derden, zal/zullen BPRC en/of door BPRC bij de uitvoering van de Werkzaamheden
ingeschakelde personen niet gebonden zijn aan bedingingen vervat in poortbrieijes e.d.,
inhoudende gehele of gedeeltelijke beperking van de uit de Overeenkomst voortvloeiende
aansprakelijkheid van Cliënt.

6.

BPRC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de
resultaten van de Werkzaamheden niet voor een octrooi in aanmerking komen (of anderszins niet
gedeponeerd kuimen worden) of doordat bij toepassing van de resultaten van de Werkzaamheden
inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

7.

BPRC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan BPRC
toegeleverde zaken die door BPRC zijn geleverd aan Cliënt, tenzij en voor zover BPRC die schade
kan verhalen op haar leverancier.

8.

Indien BPRC ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van haar (niet)
ondergeschikte hulppersoon aan de Overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook
de (niet-)ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt
aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf partij hij de Overeenkomst.

9.

Aanspraken van Cliënt jegens BPRC die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van
de Overeenkomst door BPRC en/of door BPRC bij de uitvoering en/of ingeschakelde personen,
vervallen volledig indien zodanige aanspraken niet binnen een jaar na de datum van de eindfactuur
uitdrukkelijk aan BPRC schriftelijk zijn kenbaar gemaakt, tenzij Cliënt aantoont dat hij onmogelijk
bümen de gestelde termijn aan zijn meldingsplicht kon voldoen.

Artikel 12. Duur en opzegging
-

Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig uitvoeren van
Werkzaamheden voor Cliënt, dan wordt de Overeenkomst aangegaan voor één (1) jaar, tenzij
partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen.

2.

Indien Cliënt besluit de Overeenkomst op te zeggen zal Cliënt BPRC op de hoogte brengen middels
een e-mail en Cliënt zal tevens een schriftelijke bevestiging van deze beslissing naar BPRC sturen.
Bij opzegging door Cliënt van de Overeenkomst zal BPRC trachten alle verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst zo snel mogelijk te beëindigen. Cliënt is echter gehouden alle tot het moment
van opzegging gemaakte kosten te vergoeden met een minimum van 20% van het bedrag van de
v66r de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst een studie in dieren
betreft en deze studie reeds is begonnen voor schriftelijke ontvangst van de opzegging van de
Overeenkomst door Cliënt, is Cliënt gehouden BPRC de totale overeengekomen prijs voor de
Overeenkomst (inclusief eventuele BTW en heffingen) te vergoeden.

3.

BPRC heeft het recht een Overeenkomst tussentijds op te zeggen indien Cliënt zijn in de
Overeenkomst vastgelegde verplichtingen niet of niet geheel nakomt.

Artikel 13. Ontbinding
-

1.

BPRC kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door
schriftelijke kennisgeving aan Cliënt met onmiddeffijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen
indien Cliënt al dan niet voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrjgt, indien Cliënt
in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming
van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen, of dat bij Cliënt een change of control plaatsvindt of dat op de
aciva van de Cliënt beslag wordt gelegd. BPRC zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
-

2.

-

Bedragen die BPRC heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter
uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 14. Vrijwaring
-

1.

Cliënt dient BPRC en haar personeel en huippersoneel schadeloos te houden en te vrjwaren voor
alle vorderingen van derden, waaronder de met Cliënt gelieerde personen en ondernemingen, en
de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden, schade, schadevergoedingen, boetes, renten, kosten
en onkosten die voortvloeien uit of verband houden met de Werkzaamheden van BPRC voor Cliënt,
behoudens zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van BPRC.

Artikel 15. Geheimhouding
-

1.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat het BPRC en de Cliënt niet vrij om de inhoud van
de Overeenkomst aan derden te openbaren of met derden te delen, behoudens op grond van
dwingendrechteljke bepalingen.

2.

Het is Cliënt en BPRC niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming elkaars merken,
handelsnamen of logo’s te gebruiken.

Artikel 16. Publicatie betreffende de Werkzaamheden
-

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen Cliënt en BPRC de data die voortkomen uit de
Werkzaamheden, na schriftelijke toestemming van beide partijen, gezamenlijk publiceren. Beide
partijen zullen in principe binnen 30 dagen na een verzoek daartoe schriftelijk toestemming geven
tot publicatie. Toestemming zal niet op omedelijke gronden worden geweigerd. Indien echter door
publicatie de commerciële belangen van Cliënt worden geschaad, is Cliënt gerechtigd tot uitstel van
publicatie tot maximaal 90 dagen.
2.

Auteurschap en volgorde van de auteurs van de wetenschappelijke publicatie zal, gebaseerd op
wetenschappelijke bijdrage en academische richtlijnen, in goed overleg worden vastgesteld.

Artikel 17. Concurrentiebeding
-

1.

Cliënt zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken (hulp)personeel van BPRC
aannemen of benaderen om bij Cliënt of haar deelnemingen of met gelieerde entiteiten van Cliënt, al

dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Cliënt
of haar deelnemingen of met gelieerde enifteiten van Cliënt, al dan niet in loondienst, werkzaamheden
te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende
de 12 maanden na het beeindigen van de Overeenkomst.

Artikel 1$. Toepasselijk recht en geschillen
-

1.

De Overeenkomst tussen BPRC en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht met uitsluiting
van het Weens Koopverdrag (CISG).

2.

Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engels taal opgesteld. In geval
van geschifien en interpretaties betreffende de algemene voorwaarden, prevaleert immer de inhoud
en tekst van de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

3.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een door BPRC met Cliënt gesloten
Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Rijswiik, juli 2018

