Algemene voorwaarden van NWV
Organisatieadvies, Training &
Coaching, hoofdzakelijk
gebruikmakend van de
geregistreerde handelsnaam
Kennislab, KvK 54513030, verder te
noemen: “Kennislab”

worden met terzijdestelling van de
artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door
Kennislab.

exclusief de ten tijde van de facturering
geldende omzetbelasting en andere
heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd.
De berekening van de prijzen is
Aanbiedingen; totstandkoming
gebaseerd op de verwachting dat de in
overeenkomsten; wijzigingen
de opdrachtsom berekende prijs- en
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij
loonfactoren dezelfde blijven ten tijde van
Algemeen
schriftelijk anders is overeengekomen.
de bevestiging door Kennislab. Indien
Deze algemene voorwaarden zijn van
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op
een overeenkomst een looptijd heeft van
toepassing op alle aanbiedingen,
het tijdstip van de aanbieding bekende
langer dan zes maanden is Kennislab
opdrachten, overeenkomsten, leveringen specificaties en de aanbieding komt te
gerechtigd kosten stijging voor zover die
en andere rechtshandelingen door of
vervallen, indien meer dan vier weken zijn na die termijn van zes maanden zijn
namens Kennislab, en Opdrachtgever
verlopen zonder dat acceptatie heeft
ontstaan, door te berekenen en
ongeacht de woon- of
plaatsgevonden.
dientengevolge de overeengekomen
vestigingsplaats(en) van de bij die
Overeenkomsten, inclusief wijziging op
tarieven respectievelijk de totale prijs aan
overeenkomst betrokken partijen en ook reeds bestaande overeenkomsten, kote passen. Kennislab zal de
ongeacht de plaats waar die
men pas tot stand na schriftelijke
Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op
overeenkomst tot stand is gekomen dan orderbevestiging door
de hoogte stellen.
wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
Kennislab dan wel – bij gebreke van een Extra kosten betrekking hebbende op
Alle voorwaarden en/of clausules
dergelijke opdrachtbevestiging – op het
een verzoek van de Opdrachtgever om
waarnaar door de Opdrachtgever wordt
tijdstip dat Kennislab tot uitvoering van
de opdracht met spoed te verwerken, dan
verwezen zijn niet van toepassing op
enig opdracht is overgegaan.
wel noodzakelijke express bestellingen
door Kennislab uitgebrachte
Opdrachtgever is verplicht de opdrachten andere kosten om de voortgang van
aanbiedingen, offertes, opdrachten,
bevestiging op juistheid en volledigheid te de opdracht niet in gevaar te brengen, zijn
overeenkomsten, leveringen en andere
controleren. Indien het vermelde in de
te allen tijde voor rekening van de
rechtshandelingen, tenzij deze afwijkende opdrachtbevestiging van Kennislab
Opdrachtgever.
voorwaarden door Kennislab uitdrukkelijk afwijkt van het vermelde in de schriftelijke
schriftelijk zijn aanvaard. Indien de
opdracht door de Opdrachtgever, dan
Betalingsvoorwaarden
algemene voorwaarden eenmaal van
geldt het vermelde in de
Facturen van Kennislab dienen binnen
toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere opdrachtbevestiging van Kennislab, tenzij vijftien (15) dagen na factuur datum te
van toepassing verklaring van toepassing de Opdrachtgever binnen 7 werkdagen
worden voldaan, tenzij schriftelijk anders
op nieuwe overeenkomsten tussen
na ontvangst van de opdrachtbevestiging is overeengekomen. De op de bank/giro
partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan
daarop reageert.
afschriften van Kennislab aangegeven
uitgesloten, en op alle buitencontractuele
valutadag is bepalend en wordt derhalve
relaties tussen partijen. Indien deze
Kennislab heeft het recht om opdrachten, als betalingsdag aangemerkt.
voorwaarden te zijner tijd worden
die naar inhoud of vorm in strijd zijn met
aangepast, maar hun zakelijke inhoud
wet en regelgeving te weigeren c.q. reeds Wanneer een Opdrachtgever niet tijdig
over het geheel genomen niet wijzigt, dan in behandeling genomen opdrachten
betaalt, is hij door het enkele feit van niet
zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden
zonder opgave van redenen te
tijdige betaling, in verzuim, zonder dat
alsdan in plaats van de onderhavige
retourneren. Opdrachtgever vrijwaart
ingebrekestelling nodig is en is Kennislab
voorwaarden van toepassing.
Kennislab in een dergelijk geval van
gerechtigd aan de Opdrachtgever een
Indien enige bepaling van deze
aanspraken van derden, terwijl de
vergoeding wegens rente verlies in
algemene voorwaarden nietig is of
Opdrachtgever in het kader van het
rekening te brengen, gelijk aan de
vernietigd wordt, dan zullen de overige
gestelde in dit artikel tevens te allen tijde wettelijke rente te berekenen vanaf de
bepalingen van deze algemene
zal afzien van het indienen van enige
dag van de aanvang van het verzuim,
voorwaarden volledig van kracht blijven
schadevergoeding bij Kennislab.
een en ander onverminderd de Kennislab
en zullen Kennislab en Opdrachtgever
verder toekomende rechten ter zake van
gelden in plaats daarvan bepalingen ter
Eventueel later gemaakte aanvullende
niet tijdige nakoming.
vervanging van de nietige c.q. vernietigde afspraken of wijzigingen alsmede
Alle buitengerechtelijk kosten en
bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het
(mondelinge) afspraken en/of toezeggerechtelijke kosten door Kennislab
doel en de strekking van de nietige c.q.
gingen door Kennislab zijn bindend indien gemaakt indien Kennislab op enigerlei
vernietigde bepaling in acht worden
deze door Kennislab schriftelijk zijn
wijze in een gerechtelijke procedure
genomen. Partijen zullen voor zover
bevestigd of door uitvoering door
tegen Opdrachtgever verwikkeld raakt,
gewenst overleggen over de precieze
Kennislab van de gewijzigde opdracht.
zowel eisende als verwerende, zijn voor
bewoordingen van deze nieuwe
Kennislab is gerechtigd, indien op
rekening van Opdrachtgever: de
bepalingen.
verzoek van de Opdrachtgever enige
buitengerechtelijke incassokosten vast te
Opdrachtgever geeft Kennislab bij
prestatie wordt verricht voordat de
stellen conform het incassotarief van de
voorbaat toestemming de overeenkomst overeenkomst tot stand is gekomen,
Nederlandse Orde van Advocaten, de
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan daarvoor betaling te verlangen
gerechtelijke incassokosten vast te stellen
een gelieerde maatschappij of andere
overeenkomstig de geldende tarieven,
op het daadwerkelijk door Kennislab
derde.
tenzij uitdrukkelijk anders is
terzake van de procedure betaalde
De bedingen in deze algemene voorovereengekomen.
bedrag, ook voorzover dit de
waarden aangaande verplichtingen en
Kosten verbonden aan het uitbrengen
geliquideerde proceskosten te boven
aansprakelijkheid van Kennislab worden van aanbiedingen, het bewerken van
gaat.
mede gemaakt voor derden, welke door gegevens, door Opdrachtgever ter
Indien de opdracht is verstrekt door meer
of voor Kennislab in de relatie met
verwerking aan Kennislab verstrekt
dan één Opdrachtgever, zijn alle
Opdrachtgever worden ingezet. Deze
alsmede meerkosten verbonden aan de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk
derden kunnen ter afwering van hun
inschakeling van derden in het kader van voor de nakoming van de uit de
aansprakelijkheid een direct beroep op
de uitvoering van de opdracht, mogen
overeenkomst voor hen voortvloeiende
deze voorwaarden doen tegenover
separaat aan Opdrachtgever worden
verplichtingen, ongeacht de
Opdrachtgever. Beperkingen van
doorberekend, ook indien geen
tenaamstelling van de factuur.
aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn
overeenkomst met de (potentiële)
aan bedragen gelden voor de totale
Opdrachtgever tot stand komt.
Kennislab is te allen tijde gerechtigd
aansprakelijkheid van Kennislab en van
hetgeen door Opdrachtgever aan
de door haar ingeschakelde derden
Prijzen
Kennislab ter beschikking is gesteld in
tezamen, en cumuleren niet per
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
verband met de aan Kennislab verleende
aangesproken partij. Alle opdrachten
vermeld, zijn de overeengekomen prijzen opdracht, waaronder op enige drager

aangeleverde databestanden, onder zich
te houden en de afgifte daarvan op te
schorten, totdat Opdrachtgever heeft
voldaan aan al zijn
(betalings)verplichtingen jegens
Kennislab.
Ontbinding, overmacht
Indien :
A. De Opdrachtgever - ondanks
deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige
verplichting, welke voor hem uit de
overeenkomst mocht voortvloeien
voldoet, en/of
B. sprake is van faillissement en/of
C. sprake is van surseance van betaling
en/of
D. sprake is van onder curatele stelling
van de Opdrachtgever en/of
E. sprake is van stillegging of liquidatie
van diens bedrijf is Kennislab te harer
keuze gerechtigd zonder enige
verplichting tot schadevergoeding en
onverminderd de haar verder
toekomende rechten de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan
wel de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.
Alle situaties van overmacht ontslaan
Kennislab van enige verplichting tot
nakoming van de overeenkomst zolang
de betreffende verhindering blijft
voortbestaan. Aanspraak op
schadevergoeding door Opdrachtgever in
dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder
overmacht wordt verstaan: elke van de
wil van Kennislab onafhankelijke
omstandigheid waardoor van
verplichtingen van Kennislab jegens haar
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van verplichtingen in
redelijkheid niet van Kennislab kan
worden verlangd.
Omstandigheden die in ieder geval niet
voor rekening en risico van Kennislab
komen:
A. Schade als gevolg van gedragingen,
behoudens opzet of grove schuld van
personen waarvan Kennislab bij de
uitvoering van de verbintenis gebruik
maakt.
B. Werkstaking, werklieden uitsluiting,
brand, overstroming, ongunstige
waterstand, binnenlandse onlusten, staat
van oorlog, staat van beleg, mobilisatie,
oorlogstoestand, natuur- en/of kern
rampen, gewijzigde regelgeving
maatregelen van overheidswege, niet
nakoming van de verplichtingen door
toeleveranciers (waaronder energiebedrijven en leveranciers).
Indien de overmacht drie maanden heeft
geduurd, of indien vaststaat dat de
overmacht langer dan drie maanden zal
duren, zijn partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden zonder
toepassing van enige opzegtermijn en
zonder gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding.
Toerekenbare tekortkoming
Klachten over de wijze van nakomen van
de overeenkomst door Kennislab moeten
binnen tien dagen na constatering,

schriftelijk door de Opdrachtgever aan
Kennislab worden gemeld.
Kennislab onderzoekt de juistheid van de
klacht(en).
In geval van ondeugdelijke nakoming, is
Kennislab gerechtigd de ondeugdelijke
nakoming te herstellen waarna de
dienstverlening verder wordt
gecontinueerd dan wel over te gaan tot
betaling van schadevergoeding van
alleen de geleden directe schade die
beperkt wordt tot een vergoeding
overeenkomend met het geoffreerde
bedrag van 2 uitvoeringsweken, waarbij
het bedrag per week bepaald wordt door
het gemiddelde van de 4 uitvoeringsweken voorafgaand aan de ingediende
klacht.

zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van wezenlijke verplichtingen ingevolge
de overeenkomst en krachtens de
overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
Indien Opdrachtgever op het moment
van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van
dit artikel reeds Materialen en/of adviezen
ter uitvoering van de overeenkomst heeft
ontvangen, dan zullen deze Materialen
en/of adviezen en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting
geen voorwerp van ongedaanmaking
zijn, tenzij Kennislab ten aanzien van die
prestaties in verzuim is.
Indien Kennislab aansprakelijk is jegens
Opdrachtgever erkent dat de
Opdrachtgever en / of tot nakoming
werkzaamheden van Kennislab een
gehouden, is Kennislab, voor zover
adviserend karakter hebben. Op grond
nakoming nog mogelijk is, alleen
Aansprakelijkheid
van de aard van de werkzaamheden van gehouden tot nakoming, indien dit naar
De Opdrachtgever is gehouden
Kennislab en de subjectieve
haar redelijk oordeel van haar gevergd
Kennislab tegen alle vorderingen van
beoordelingsaspecten, die daarbij steeds kan worden. Indien Kennislab tekortschiet
derden te vrijwaren respectievelijk
een rol spelen, sluit Kennislab de
en naar haar redelijk oordeel nakoming
schadeloos te stellen.
aansprakelijkheid ten aanzien van haar
niet van haar gevergd kan worden, kan zij
Kennislab is niet aansprakelijk voor door werkzaamheden, anders dan ten gevolge de overeenkomst ontbinden. Kennislab
de Opdrachtgever of derden geleden
van grove schuld en opzet, uit.
zal wegens deze ontbinding nimmer tot
directe -of indirecte schade,
enige schadevergoeding zijn gehouden.
gevolgschade, bedrijfsschade,
Kennislab aanvaardt geen aansprakeKennislab kan de overeenkomst zonder
immateriële schade.
lijkheid voor onjuiste en/of onvolledige
ingebrekestelling en zonder rechterlijke
adviezen die niet uitdrukkelijk het
tussenkomst door schriftelijke
Kennislab is in het bijzonder niet
voorwerp van een adviesopdracht zijn.
kennisgeving met onmiddellijke ingang
aansprakelijk voor door de
geheel of gedeeltelijk beëindigen indien
Opdrachtgever of derden geleden directe Duur van de opdracht
Opdrachtgever - al dan niet voorlopige - of indirecte schade, gevolgschade,
De duur van de opdracht kan behalve
surseance van betaling aanvraagt of
bedrijfsschade, immateriële schade
door de inspanning van Kennislab
verkrijgt, indien Opdrachtgever in staat
veroorzaakt door de schriftelijke
worden beïnvloed door allerlei factoren,
van faillissement wordt verklaard of
eindresultaten en adviezen die aan de
zoals de kwaliteit van de informatie die
anderszins insolvent raakt of indien de
Opdrachtgever ter beschikking zijn
Kennislab verkrijgt en de medewerking
onderneming van Opdrachtgever wordt
gesteld.
die wordt verleend. De in de
geliquideerd of beëindigd anders dan ten
overeenkomst genoemde doorlooptijd
behoeve van reconstructie of
De aansprakelijkheid van Kennislab is
voor het uitvoeren van de opdrachten
samenvoeging van ondernemingen.
beperkt tot maximaal het factuurbedrag
worden derhalve bij benadering
Kennislab zal wegens deze beëindiging
van de door Kennislab (en door
vastgesteld. De termijnen zullen zoveel
nimmer tot enige schadevergoeding zijn
Kennislab ingeschakelde derden)
mogelijk in acht genomen worden, doch gehouden.
verrichte werkzaamheden en geleverde zij zijn niet bindend.
Bedragen die Kennislab heeft gefactudiensten waarmee de aansprakelijkheid Overschrijding van de doorlooptijd, door
reerd of zal factureren in verband met
verband houdt.
welke oorzaak dan ook, zal de
hetgeen zij reeds ter uitvoering van de
Opdrachtgever nimmer het recht geven
overeenkomst heeft verricht of geleverd,
Wijziging van de opdracht, c.q.
op schadevergoeding ontbinding der
blijven onverminderd verschuldigd en
meerwerk
overeenkomst of niet-nakoming van
worden op het moment van de ontbinding
De Opdrachtgever aanvaardt dat de
enige verplichting, welke voor hem uit de direct opeisbaar.
tijdsplanning van de opdracht kan worden betrokken overeenkomst of enige andere
beïnvloed, indien partijen tussentijds
met deze overeenkomst samenZekerheidsstelling
overeenkomen de aanpak, werkwijze of hangende overeenkomst mocht
Opdrachtgever is gehouden op eerste
omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeien, noch recht geven tot het
verzoek ten genoegen van Kennislab
voortvloeiende werkzaamheden uit te
door of met behulp van derden verrichten zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit
breiden of te wijzigen.
van werkzaamheden ter uitvoering van
hoofde of in verband met
Indien de tussentijdse wijziging van de
de betrokken overeenkomst.
overeenkomsten en/of rechtshandelingen
opdracht het overeengekomen
In geval de eindafrekening door de
tot stand gekomen tussen Kennislab en
honorarium of de kostenvergoedingen
Opdrachtgever is goedgekeurd wordt de Opdrachtgever of niet-nakoming
beïnvloedt zal Kennislab dit de
opdracht als beëindigd beschouwd.
daarvan verschuldigd is aan Kennislab ter
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
Indien de Opdrachtgever niet binnen tien voldoening van al zijn huidige dan wel
melden.
dagen na dagtekening van de
toekomstige schulden aan Kennislab uit
Indien een tussentijdse wijziging in de
eindafrekening heeft gereageerd wordt
welke hoofde dan ook.
opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat
de eindafrekening geacht te zijn
Opdrachtgever heeft niet het recht van
door toedoen van de Opdrachtgever, zal goedgekeurd.
verrekening, opschorting, ontbinding
Kennislab de noodzakelijke
wegens tekortkoming en/of vernietiging,
aanpassingen aanbrengen, indien de
Tussentijdse beëindiging van de
behoudens voor zover in deze algemene
kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. opdracht
voorwaarden voorzien. Kennislab heeft
Indien zo'n aanpassing leidt tot
Opdrachtgever heeft slechts de
het recht al hetgeen zij uit al dan niet
meerwerk, zal dit als een aanvullende
bevoegdheid tot ontbinding van de
opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk
opdracht aan de Opdrachtgever worden overeenkomst indien Kennislab, na een
van Opdrachtgever heeft te verrekenen.
bevestigd en de daaraan verbonden
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
meerkosten aan de Opdrachtgever extra schriftelijke ingebrekestelling waarbij een Rechten van intellectuele of
in rekening worden gebracht.
redelijke termijn gesteld wordt voor
industriële eigendom
Uitvoering werkzaamheden
Kennislab staat niet in voor de juistheid en
volledigheid van de door Opdrachtgever
aan Kennislab verstrekte gegevens en
aanvaardt hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken
van onjuiste en/of onvolledige gegevens
door Opdrachtgever (ook al zijn deze
volledig te goeder trouw verstrekt)
Kennislab aanleiding kan geven de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
beëindigen. Kennislab zal wegens deze
beëindiging nimmer tot
schadevergoeding zijn gehouden.

Alle rechten van intellectuele of industriële
eigendom en databankrecht op de
Materialen en/of adviezen berusten
uitsluitend bij Kennislab. Voor het
oogmerk zijn de licentiegevers van
Kennislab, die tegenover Opdrachtgever
alleen worden vertegenwoordigd door
Kennislab, hieronder begrepen. Voor
zover de Materialen en/of adviezen
Software is, verkrijgt Opdrachtgever
uitsluitend een persoonlijk en niet
overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht is
beperkt tot Nederland. Voor het overige
zal Opdrachtgever de Materialen en/of
adviezen niet verveelvoudigen/of daarvan
kopieën vervaardigen.
Opdrachtgever is ermee bekend dat de
Materialen en/of adviezen vertrouwelijke
informatie en bedrijfsgeheimen van
Kennislab respectievelijk diens
licentiegevers kunnen bevatten.
Opdrachtgever verbindt zich de
Materialen en/of adviezen geheim te
houden, niet aan derden bekend te
maken en/of in gebruik te geven en
slechts te gebruiken voor het doel
waarvoor deze hem ter beschikking zijn
gesteld. Onder derden worden ook
begrepen alle personen werkzaam in de
organisatie van Opdrachtgever die niet
noodzakelijkerwijs de Materialen en/of
adviezen behoeven te gebruiken.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan
enige aanduiding omtrent auteursrechten,
merken, handelsnamen/of andere
rechten van intellectuele of industriële
eigendom uit de Materialen en/of
adviezen te verwijderen en/of te wijzigen,
daaronder begrepen aanduidingen
omtrent het vertrouwelijk karakter en
geheimhouding van de Materialen en/of
adviezen.
Het is Kennislab toegestaan technische
maatregelen te nemen ter bescherming
van de Materialen en/of adviezen, met
name Software. Indien Kennislab door
middel van technische bescherming de
Materialen en/of adviezen heeft beveiligd,
dan is het Opdrachtgever niet toegestaan
deze beveiliging te verwijderen en/of te
ontwijken.
Kennislab zal zoals omschreven in deze
voorwaarden Opdrachtgever vrijwaren
tegen elke rechtsvordering welke
gebaseerd is op de bewering dat de
Materialen en/of adviezen inbreuk maken
op een in Nederland geldend recht van
intellectuele of industriële eigendom,
onder de voorwaarde dat Opdrachtgever
Kennislab onverwijld schriftelijk informeert
over het bestaan en de inhoud van de
rechtsvordering en de afhandeling van de
rechtsvordering, waaronder het treffen
van eventuele schikkingen, geheel
overlaat aan Kennislab. Opdrachtgever
zal daartoe de nodige volmachten,
informatie en medewerking aan
Kennislab verlenen om zich, zo nodig in
naam van Opdrachtgever, tegen deze
rechtsvorderingen te verweren. De
verplichting tot vrijwaring door Kennislab
vervalt indien en voor zover de
betreffende inbreuk verband houdt met
wijzigingen die Opdrachtgever in de
Materialen en/of adviezen heeft

aangebracht of door derden heeft laten
aanbrengen.
Indien in rechte onherroepelijk vast zou
komen te staan dat de Materialen en/of
adviezen inbreuk maken op enig aan een
derde toebehorend recht van intellectuele
of industriële eigendom of indien naar het
oordeel van Kennislab een gerede kans
bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal
voordoen, dan zal Kennislab (indien
mogelijk) het geleverde tegen creditering
van de verwervingskosten onder aftrek
van een redelijke gebruiksvergoeding
terugnemen, of zorgdragen dat
Opdrachtgever het geleverde, of
functioneel gelijkwaardige andere
materialen, ongestoord kan blijven
gebruiken. Iedere andere of
verdergaande aansprakelijkheid of
vrijwaringverplichting van Kennislab
wegens schending van rechten van
intellectuele of industriële eigendom van
derden is uitgesloten, daaronder
begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Kennislab voor
inbreuken die veroorzaakt worden door
het gebruik van de Materialen en/of
adviezen in een niet door Kennislab
gemodificeerde vorm of versie, in
samenhang met niet door Kennislab
geleverde of verstrekte goederen en/of
adviezen en/of op een andere wijze dan
waarvoor de Materialen en/of adviezen
zijn ontwikkeld of bestemd.
Geheimhouding
Kennislab is verplicht tot geheimhouding
van alle informatie en gegevens van
Opdrachtgever jegens derden. Kennislab
zal in het kader van de opdracht alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen
ter bescherming van de belangen van
Opdrachtgever.
Opdrachtgever dient zowel in de precontractuele fase, gedurende de looptijd
van de overeenkomst als na afloop van
de met Kennislab gesloten
overeenkomst, zich te onthouden van het
doen van mededelingen of het op
enigerlei wijze verschaffen van informatie
aan derden omtrent de door Kennislab
gehanteerde werkwijze c.q. de door
Kennislab verstrekte gegevens, alles in
de meest ruime zin van het woord.
Voorbehoud van eigendom en
pandrecht
Alle afleveringen van Materialen en/of
adviezen door Kennislab aan
Opdrachtgever geschieden onder
voorbehoud van eigendom en pandrecht
als hieronder.
Alle aan Opdrachtgever geleverde
Materialen en/of adviezen blijven
eigendom van Kennislab, totdat
Opdrachtgever voldaan heeft: alle
tegenprestaties voor de krachtens
overeenkomst verrichte en nog te
verrichten (af)leveringen van Materialen
en/of adviezen (en voor de bearbeiding
van die Materialen en/of adviezen),
alsmede alle schadevergoeding (rente en
kosten daaronder begrepen) wegens niet
nakoming van dergelijke
overeenkomsten tot het leveren en/of

bearbeiden van bedoelde Materialen
en/of adviezen. De in dit lid bedoelde
Materialen en/of adviezen mogen door
Opdrachtgever niet worden vervreemd,
verpand of op enig andere wijze door
Opdrachtgever worden bezwaard zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van Kennislab.
Onder de opschortende voorwaarde van
het tenietgaan en of niet (meer) geldig zijn
van het in het vorige lid bedoelde
eigendomsvoorbehoud, behoudt
Kennislab zich tevens bij aflevering een
pandrecht voor op alle aan
Opdrachtgever te leveren Materialen
en/of adviezen tot zekerheid van de
voldoening van alle huidige en
toekomstige schulden van
Opdrachtgever aan Kennislab.
Opdrachtgever geeft nu reeds bij
voorbaat aan Kennislab in pand al
hetgeen Kennislab onder zich heeft en
zal hebben van Opdrachtgever ter
verzekering van de in de vorige zin
bedoelde schulden van Opdrachtgever
aan Kennislab. Indien Opdrachtgever’s
rechten voorwaardelijk zijn, vindt
verpanding onder dezelfde voorwaarden
plaats. Vuistpand wordt vermoed
onvoorwaardelijk te zijn gevestigd.
Opdrachtgever geeft een onherroepelijke
machtiging aan Kennislab om mee te
werken aan een nadere schriftelijke
vastlegging en registratie van het
pandrecht.
Toepasselijk recht
Op al onze op alle aanbiedingen,
opdrachten, overeenkomsten, leveringen
en andere rechtshandelingen is
uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die
welke slechts door een partij als zodanig
beschouwd worden, voortvloeiende uit of
verband houdende met de overeenkomst
waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn of de betreffende
voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als
juridische aard, zullen worden beslist door
de, binnen Kennislab vestigingsgebied
bevoegde, Burgerlijke Rechter, zulks voor
zover de wettelijke bepalingen dit
toestaan. Het in lid 1 bepaalde laat
onverlet het recht van Kennislab om het
geschil voor te leggen aan de, volgens de
normale competentieregels, bevoegde
Burgerlijke Rechter, dan wel te laten
beslechten middels arbitrage of bindend
advies.

