Algemene Voorwaarden LabForRent
LabForRent is eigenaar en beheerder van de website www.labforrent.nl (de ‘Website’) en brengt als onafhankelijk
tussenpersoon vragers naar en aanbieders van (diensten vanuit) laboratoria, cleanrooms, pilot plants en
testfaciliteiten in Nederland en Vlaanderen met elkaar in contact.
Definities
 LabForRent: LabForRent, gevestigd te
Maarsbergen en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 65378407.
 Aanbieder: Partij dat zijn aanbod van ruimte en/of
diensten op de Website presenteert.
 Vrager: Partij dat interesse heeft in het aanbod van
ruimte en/of diensten op de Website en al dan niet
contact opneemt met een Aanbieder.
 Cliënt: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met
wie LabForRent een overeenkomst aangaat met
betrekking tot het leveren van een dienst.
 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen
LabForRent en Cliënt onder welke LabForRent
haar diensten verleent, waarvan deze algemene
voorwaarden integraal deel van uitmaken.
 Presentatie: Dienst van LabForRent om het
aanbod van ruimte en/of diensten van een
Aanbieder op de Website te presenteren.
 Data: beeld-, tekst-, geluid- en filmmateriaal
waaronder ook beeldmerk, woordmerk en logo.
Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op alle diensten die LabForRent verleent aan
partijen die hun aanbod van ruimte en/of diensten
op de Website presenteren alsmede op elke ander
offerte en/of overeenkomst die LabForRent
aangaat met enig Cliënt.
b. Afspraken die afwijken van deze Algemene
Voorwaarden hebben slechts werking voor zover
zij schriftelijk zijn vastgelegd.
c. De toepasselijkheid van enige algemene en/of
specifieke voorwaarden van Cliënt worden door
LabForRent uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. LabForRent heeft het recht om deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen. LabForRent zal de
gewijzigde Algemene Voorwaarden 1 maand
voordat de wijzigingen in werking treden bekend
maken via de Website en communiceren aan
Cliënt. Indien Cliënt niet instemt met de
wijzigingen, heeft hij het recht de overeenkomst te
beëindigen tot het moment dat de wijzigingen in
werking treden. De gewijzigde Algemene
Voorwaarden zijn vanaf de datum van
inwerkingtreding van toepassing op alle
bestaande en toekomstige overeenkomsten, ook
indien deze voor de wijziging van de Algemene
Voorwaarden zijn gesloten.
Contractduur
a. De overeenkomst voor een Presentatie wordt
aangegaan voor periode van 1 jaar en wordt
daarna – behoudens opzegging – automatisch
verlengd.
b. Bij automatische verlenging wordt de
overeenkomst voor een Presentatie omgezet in
een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
c. Binnen het eerste jaar kan de overeenkomst voor
een Presentatie, na een periode van drie maanden
tussentijds worden beëindigd, met inachtneming
van een opzegtermijn van een maand.

d. Opzegging van een overeenkomst voor een
Presentatie voor onbepaalde tijd kan te allen tijde
met inachtneming van een opzegtermijn van een
maand.
e. Een overeenkomst voor andere dienst dan een
Presentatie wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.
f. Opzegging van een overeenkomst dienst
schriftelijk te gebeuren.
Prijzen
a. Alle genoemde prijzen zijn exclusief
omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke
van overheidswege worden opgelegd.
b. LabForRent behoudt zich het recht voor ingeval
van een Presentatie om opmaak- en vertaalkosten
in rekening te brengen conform een vooraf
gedane opgave aan de Aanbieder.
c. LabForRent heeft het recht haar prijzen voor een
Presentatie te wijzigen en zal de gewijzigde prijzen
1 maand voordat de wijziging in werking treedt
communiceren aan Cliënt. Indien Cliënt niet
instemt met de prijswijziging, heeft hij het recht de
overeenkomst te beëindigen tot het moment dat
de wijziging in werking treedt.
Uitvoering van diensten
a. LabForRent zal zich inspannen om een optimale
beschikbaarheid en functioneren van de Website
te bieden, maar garandeert niet dat de Website
ononderbroken en zonder gebreken functioneert.
b. LabForRent zal zich inspannen om juiste en
volledige informatie via de Website te bieden,
maar garandeert niet de juistheid en volledigheid
van de informatie op de Website.
c. LabForRent mag, ook zonder voorafgaande
bekendmaking aan Cliënt, wijzigingen aanbrengen
in de Website of de beschikbaarheid van de
Website onderbreken ten behoeve van
onderhoud, wijzigingen of anderszins, zonder dat
hierdoor enig recht van Cliënt op
schadevergoeding jegens LabForRent ontstaat.
d. LabForRent mag, ook zonder voorafgaande
bekendmaking aan Cliënt, door Cliënt
aangeleverde data weigeren, verwijderen of
aanpassen, indien dat naar haar oordeel
noodzakelijk is, zonder dat hierdoor enig recht van
Cliënt op schadevergoeding jegens LabForRent
ontstaat.
e. LabForRent is gerechtigd voor de uitvoering van
haar diensten gebruik te maken van de diensten
van derden.
Geheimhouding
De middels de Presentatie op de Website
gegenereerde contacten tussen Vrager en Aanbieder
zullen door de Aanbieder uitsluitend worden gebruikt
voor de vervulling van het Aanbod zoals door de
Aanbieder middels de Presentatie op de Website
gedaan. Het is de Aanbieder niet toegestaan de
contacten die middels de Presentatie op de Website
zijn gegenereerd, aan een derde aan te bieden.

Informatieverstrekking door aanbieder
a. Cliënt zal de Data die voor de uitvoering van de
diensten gewenst zijn aan LabForRent ter
beschikking stellen volgens de eisen van
LabForRent.
b. Cliënt garandeert dat alle Data die hij verstrekt aan
LabForRent juist, volledig en niet misleidend zijn.
c. Cliënt garandeert dat alle Data die hij verstrekt aan
LabForRent geen inbreuk maken op de
(intellectuele eigendoms) rechten van derden.
d. Cliënt verstrekt LabForRent een eeuwigdurende,
wereldwijde (niet-exclusieve) licentie om de Data
te gebruiken voor de Presentatie, (online) reclame
en publiciteitsactiviteiten. Deze toestemming is
niet herroepbaar.
e. Aanbieder vrijwaart LabForRent tegen alle
(dreigende) vorderingen van derden, die
gebaseerd zijn of verband houden met de stelling
dat de door de Aanbieder verstrekte Data inbreuk
maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van
derden of dat de informatie die Aanbieder aan
LabForRent heeft verstrekt onjuist is. Aanbieder
zal LabForRent in rechte verdedigen tegen
dergelijke aanspraken en alle door LabForRent in
dit verband gemaakte kosten en geleden schade
vergoeden.
f. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
berusten alle (intellectuele eigendoms) rechten
van door LabForRent ontwikkelde teksten en
beeld-, geluid en tekstmateriaal bij LabForRent.
Betaling
a. Betaling van een Presentatie geschiedt bij
vooruitbetaling in perioden overeengekomen met
de Cliënt.
b. Betaling kan uitsluitend gedaan op die manieren
die LabForRent de aanbieder ter beschikking stelt.
c. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na
factuurdatum overeenkomstig de op de factuur
vermelde betalingscondities, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
d. Bij niet tijdige ontvangst door LabForRent van
verschuldigd bedragen om welke reden dan ook
(bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc) is Cliënt
in verzuim. Vanaf dat moment is LabForRent
gerechtigd de dienstverlening te beperken en is
Cliënt over het openstaande bedrag de wettelijk
rente verschuldigd. Indien Cliënt na nadere
aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering binnen de gestelde termijn te voldoen,
komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten
voor rekening van Cliënt.
e. Ingeval van betaling middels het laten verrichten
van een automatische incasso door LabForRent,
dienen wijziging van bankrekeningnummer of
tenaamstelling door de aanbieder tijdig kenbaar
gemaakt te worden aan LabForRent.

Overmacht
a. Onder overmacht wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien en niet-voorzien, waarop LabForRent
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
LabForRent niet in staat is verplichtingen na te
komen.
b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van
LabForRent opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen
door LabForRent niet mogelijk is langer duurt dan
2 maanden zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
a. LabForRent is niet aansprakelijk voor enig directe
of indirecte schade die Cliënt of derde lijdt als
gevolg gebruik van de Diensten van LabForRent.
b. De maximale aansprakelijkheid van LabForRent is
te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de
Aanbieder in de 12 maanden voorafgaand aan de
schadeveroorzakende gebeurtenis heeft betaald
aan LabForRent.
c. Voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is vereist dat Cliënt uiterlijk
binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij
LabForRent meldt.
Overige bepalingen
a. LabForRent stelt zich ten doel om Vragers naar en
Aanbieders van (diensten vanuit) laboratoria,
cleanrooms, pilot plants en testfaciliteiten in
Nederland en Vlaanderen met elkaar in contact te
brengen. LabForRent draagt geen verantwoording
in de totstandkoming van enig overeenkomst
tussen Vrager en Aanbieder.
b. LabForRent zal de Overeenkomst naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Deze
verplichting heeft het karakter van een
inspanningsverplichting, omdat het bereiken van
het resultaat niet kan worden gegarandeerd.
c. LabForRent is gerechtigd de Overeenkomst en de
rechten en plichten daaronder over te dragen aan
een derde partij. Cliënt verleent reeds nu voor
alsdan toestemming voor een dergelijke
overdracht.
Toepasselijk recht en geschillen
a. Op elke overeenkomst tussen LabForRent en
Cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
b. Geschillen die voorvloeien uit een Overeenkomst
en/of deze Algemene Voorwaarden of anderszins
tussen partijen zijn ontstaan, worden beslecht
door de bevoegde rechter in Amsterdam.
c. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel.

