ALGEMENE VOORWAARDEN SNELTESTUITSLAG.NL
Betreffende dienstverlening bestaande uit het testen op het coronavirus.
Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Sneltestuitslag.nl:

Klant:
Partijen:
Overeenkomst:
Algemene voorwaarden:
Aanvullende voorwaarden:

De besloten vennootschap Solutio Invest B.V., tevens handelend onder de
naam Sneltestuitslag.nl, gevestigd te (8531 HK) Lemmer aan de Tramweg 8,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 58356789.
De natuurlijke of rechtspersoon met wie Sneltestuitslag.nl een Overeenkomst
sluit onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
Sneltestuitslag.nl en de Klant gezamenlijk.
De tussen Partijen gesloten overeenkomst.
Deze algemene voorwaarden.
Afspraken die tussen partijen zijn overeengekomen en die niet volgen uit deze
algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Sneltestuitslag.nl en
Klant die bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot, het aanbod, offerte en de overeenkomst die betrekking
heeft op het testen op het coronavirus, zulks met gebruikmaking van de door het RIVM goedgekeurde
Abbott Panbio Ag Rapid en PCR testen.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. Deze gelden
alleen indien zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien de bepalingen in de Algemene
Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden afwijken dan hebben de bepalingen in de Aanvullende
Voorwaarden voorrang, tenzij anders is bepaald.
3. Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden éénmaal overeen is gekomen, geldt dat ze eveneens van
rechtswege van toepassing zijn op toekomstige, soortgelijke overeenkomsten, zodat de toepasselijkheid
niet weer opnieuw expliciet overeengekomen hoeft te worden.
5. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de toepasselijkheid van enige set algemene
voorwaarden, gebruikt door Klant uit.
Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. Aanbiedingen of prijsopgaven, al dan niet via de website www.sneltestuitslag.nl, zijn steeds vrijblijvend.
Eerst na schriftelijke bevestiging van Sneltestuitslag.nl is een overeenkomst bindend. Een bevestiging via
elektroniche communicatiemiddelen, waaronder tevens te verstaan per e-mail, is zo’n schriftelijke
bevestiging.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of de capaciteit op de testlocatie toereikend is.
Sneltestuitslag.nl behoudt zich op deze grond het recht voor een aanbod te wijzigen of te herroepen.
3. Een op naam gestelde aanbieding of prijsopgaaf heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij op de
aanbieding een andere termijn voor aanvaarding staat vermeld.
4. Naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen in de
volgende gevallen:
a. Klant heeft via de website www.sneltestuitslag.nl een afspraak gemaakt, de benodigde gegevens
ingevuld, via elektronische weg verzonden aan Sneltestuitslag.nl, deze is ontvangen door
Sneltestuitslag.nl en betaling van het verschuldigde bedrag door Klant heeft plaatsgevonden.
b. Klant door Sneltestuitslag.nl is getest op het coronavirus en de uitslag van de test door Klant is
ontvangen.
5. Indien Klant voortijdig de Overeenkomst wenst te annuleren dan kunnen hier kosten aan zijn verbonden.
Indien Klant de Overeenkomst annuleert voor 24 uur voor aanvang van de afspraak, dan is
Sneltestuitslag.nl gerechtigd de daadwerkelijke kosten in rekening te brengen. Voor het restant zal een
restitutie plaatsvinden. Indien Klant de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur voor aanvang van de
afspraak worden er geen betalingen gerestitueerd. Het tijdstip van annulering zal worden vastgesteld aan
de hand van het schriftelijke verzoek van Klant daartoe, gericht aan info@sneltestuitslag.nl. Annuleren
nadat Klant zich op de locatie heeft gemeld en/of de test is afgenomen is niet mogelijk.
6. Annulering is slechts mogelijk onder overlegging van de originele factuur. Terugbetaling door
Sneltestuitslag.nl zal plaatsvinden binnen 10 werkdagen na ontvangst van het annuleringsverzoek.
7. Het verplaatsen van een afspraak naar een ander tijdstip is onder omstandigheden tot 4 uur voor de

afspraak mogelijk. Sneltestuitslag.nl hoeft niet mee te werken aan verplaatsing van de afspraak indien de
aanwezige voorraad of capaciteit zich daartegen verzet. Het kosteloos verplaatsen van een afspraak is één
(1) keer mogelijk.
Artikel 3 – Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en zijn
inclusief BTW.
2. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de aanbieding zichtbaar is op de website www.sneltestuitslag.nl
of daaraan gelieerde kanalen, waaronder sociale media.
3. Indien de prijzen van de aangeboden diensten door externe omstandigheden tussentijds stijgen,
bijvoorbeeld door stijging van sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende facturen,
waaronder begrepen de door de leverancier berekende prijzen, is Sneltestuitslag.nl gerechtigd de
opgegeven prijs dienovereenkomstig te wijzigen, ook indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn.
Klant is na kennisgeving van deze prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst kosteloos te annuleren dan
wel te ontbinden.
Artikel 4 - Betaling
1. Indien tussen Partijen een overeenkomst is gesloten via de website www.sneltestuitslag.nl kan betaling
op de volgende manier plaatsvinden:
a. iDeal;
b. …
2. Een afwijkende wijze van betaling kan tussen partijen schriftelijk worden overeengekomen. Indien
betaling niet voorafgaand aan de afspraak heeft plaatsgevonden, of betaling op de wijze als omschreven
in lid 1 om welke reden dan ook is mislukt, geldt in alle gevallen een betalingstermijn van 14 dagen na
factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of op de factuur een andere
betalingstermijn is vermeld.
3. Sneltestuitslag.nl is gerechtigd Klant te verplichten tot het stellen van een bankgarantie of enige andere
vorm van zekerheidsstelling.
4. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is Klant van rechtswege in verzuim en heeft
Sneltestuitslag.nl zonder enige ingebrekestelling recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente of,
in geval van een consument, de wettelijke rente, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij
een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
5. Gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten met betrekking
tot reeds betaalde facturen en daarna ter voldoening van de oudste openstaande facturen, ook al vermeldt
Klant dat de betaling betrekking heeft op een factuur van latere datum. De betwisting van een factuur
ontslaat Klant niet van de verplichting tot betaling van de betreffende factuur.
6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten zijn voor rekening van Klant. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% in hoofdsom met een minimum van € 150,00. In geval
van een gerechtelijke procedure is Klant verplicht alle door Sneltestuitslag.nl gemaakte gerechtelijke
kosten te vergoeden.
7. Sneltestuitslag.nl is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst te
ontbinden, indien tijdige betaling niet heeft plaatsgevonden en Klant weigert te voldoen aan de
betalingsverplichting of verplichting tot zekerheidstelling.
8. De Klant moet betwiste facturen binnen 8 (acht) dagen na de dag van verzending van de facturen bij
Sneltestuitslag.nl indienen. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke betwisting niet
opgeschort.
9. Klant kan zich jegens Sneltestuitslag.nl niet beroepen op opschorting en/of verrekening uit welke hoofde
dan ook.
Artikel 5 – Overeenkomst
1. Nadat Klant bij Sneltestuitslag.nl een afspraak heeft gemaakt ontvangt Klant een bevestiging via de email, met daarin vermelding van prijs, dienst, datum van de afspraak, tijdstip en afspraaknummer.
2. Na ontvangst van de bevestiging is tussen Partijen een Overeenkomst tot stand gekomen en heeft Klant
het recht op de aangeschafte dienst op het overeengekomen tijdstip en locatie.
3. Sneltestuitslag.nl is niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen van landen. Een reisverklaring
maakt geen onderdeel uit van de Overeenkomst, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
4. Klant kan een reisverklaring aanvragen bij Sneltestuitslag.nl via info@sneltestuitslag.nl. De kosten
hiervoor bedragen € 25,00. Sneltestuitslag.nl kan niet garanderen dat de door Klant afgenomen test en/of
het afgegeven certificaat voldoet aan de voorschriften die deze landen stellen. De regels voor geldigheid
van certificaten dienen door de Klant zelf te worden nagegaan en kunnen door Klant worden opgevraagd

bij de Nederlandse overheid of via de desbetreffende ambassade. Sneltestuitslag.nl is in geen geval
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de testuitslag, het certificaat of de geldigheidsduur van
de testuitslag.
5. Sneltestuitslag.nl is niet verantwoordelijk indien de regels omtrent inreizen wijzigen, al dan niet op het
moment tussen het sluiten van de Overeenkomst en de afspraak.
6. Indien Sneltestuitslag.nl via www.sneltestuitslag.nl, in de overeenkomst of via andere weg een tijdstip
heeft doorgegeven wanneer Klant de uitslag van de test kan verwachten dan is deze termijn bij
benadering. In geen geval is deze termijn aan te merken als fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen. Met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is
Sneltestuitslag niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet tijdig bekend maken van de
testuitslag, tenzij er sprake is van een fatale termijn of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. De uitslag van de test is via een unieke code op de website www.sneltestuitslag.nl onder ‘Uw testuitslag’
in te zien. De code wordt door Sneltestuitslag.nl slechts eenmaal verstrekt. Klant is zelf verantwoordelijk
voor het goed bewaren van de code. Indien Klant de code verliest is het testresultaat door Klant niet meer
te raadplegen. Partijen kunnen een afwijkende wijze van het verstrekken van de uitslag overeenkomen.
8. Uitslagen kunnen, uitsluitend door Klant, telefonisch worden opgevraagd indien Klant binnen 24 uur
nadat de test is afgenomen, en de door Sneltestuitslag.nl opgegeven termijn is verstreken, de testuitslag
niet via de e-mail heeft ontvangen.
9. De door Sneltestuitslag.nl gerapporteerde resultaten hebben betrekking op het materiaal zoals dat door
Sneltestuitslag.nl is afgenomen. Sneltestuitslag neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten
in monstername.
10. Sneltestuitslag.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een twijfelachtige uitslag. In het geval
Klant voorafgaand aan de test alcohol, sigaretten, kauwgom, mondwater of andere middelen heeft
ingenomen die van invloed kunnen zijn op de testuitslag of zich niet heeft gehouden aan de door
Sneltestuitslag.nl gegeven instructies, dan is Sneltestuitslag.nl niet aansprakelijk voor enige schade die
hiervan voor Klant het gevolg is. Een en ander met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden
hieromtrent verder bepaalde.
11. Sneltestuitslag is bevoegd Klant een extra som van € 15,00 (per certificaat) in rekening te brengen voor
het wijzigen van gegevens, indien deze voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst niet correct
zijn doorgegeven door Klant.
Artikel 6 – Rechten en verplichtingen
1. Sneltestuistlag.nl zal de producten en diensten naar beste kunnen en vermogen leveren en uitveren en
daarbij de benodigde zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk en zorgvuldig handelend
dienstverlener mag worden verwacht.
2. Sneltestuitslag.nl is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht de bij
Sneltestuitslag.nl in dienst zijnde of aan haar verbonden personen dan wel enige andere derde(n) die
Sneltestuitslag.nl daartoe het meest passend acht te betrekken en in te zetten.
3. Het is Klant niet toegestaan om op de testlocaties van Sneltestuitslag.nl of in de directe omgeving van de
testlocaties video- en/of beeldmateriaal te maken en te verspreiden. Dit is alleen toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit Sneltestuitslag.nl.
Artikel 7 – Garanties
1. Sneltestuitslag.nl garandeert dat de geleverde Producten voldoen aan de overeengekomen specificaties.
Sneltestuitslag.nl garandeert niet dat enig Product voorziet in de behoeften van Klant, of geschikt is voor
enig doel dat Klant wil dienen. Ingeval van door Sneltestuitslag.nl van derden afgenomen en vervolgens
aan Klant geleverde Producten, geldt de garantietermijn zoals de derde die jegens Sneltestuitslag.nl heeft
afgegeven.
2. Klant garandeert dat zij zal voldoen aan alle uit de toepasselijke wet- en regelgeving voortvloeiende
verplichtingen. Mocht blijken dat Klant niet aan verplichtingen voldoet dan zal Klant op eerst verzoek
van Sneltestuitslag.nl alsnog alles doen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
3. Klant is ermee bekend dat de uitslag van de test een momentopname is. Niet is uitgesloten dat Klant,
nadat de test is afgenomen en de uitslag negatief is, alsnog besmet raakt met het coronavirus. In geval
van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal Klant Sneltestuitslag.nl direct daarvan
per e-mail en bij aangetekend schrijven op de hoogte stellen onder overlegging van al het daarop
betrekking hebbende schriftelijke bewijs. Indien voor Sneltestuitslag.nl uit de door Klant geleverde
informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst,
zal Sneltestuitslag.nl de test nogmaals kosteloos uitvoeren dan wel, ter keuze van Sneltestuitslag.nl, het
door Klant aan Sneltestuitslag.nl voor de dienst betaalde bedrag restitueren.

Artikel 8 – Informatieverplichting
1. Klant is verplicht Sneltestuitslag.nl volledig en juist te informeren over zijn gezondheid en (medische)
aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het afnemen van de test of de testuitslag.
1. Klant zal Sneltestuitslag onverwijld schriftelijk informeren indien zij een gebrek aan de Producten of de
dienst constateert dat een risico voor Sneltestuitslag.nl, de Klant, een derde of de volksgezondheid vormt.
Tevens zal Klant dit doen indien haar bijwerkingen of andersoortige reacties na het afnemen van de test
bekend worden. Klant zal Sneltestuitslag.nl informeren over de aard van het gebrek.
Artikel 9 – Geheimhouding
1. Klant is gehouden alle informatie waarvan zij kennisneemt uit hoofde van de Overeenkomst geheim te
houden, behalve wanneer de informatie in kwestie in de openbaarheid is gebracht zonder dat Klant zijn
geheimhoudingsverplichting heeft geschonden, dan wel wanneer Klant een wettelijke verplichting heeft
de informatie te openbaren aan een derde partij.
2. Indien Klant uit hoofde van een wettelijke verplichting gehouden is de informatie te openbaren, zal Klant
onverwijld en vóór openbaring van de informatie Sneltestuitslag.nl op de hoogte stellen.
3. Bij de schending van dit artikel is Klant aan Sneltestuitslag.nl een boete verschuldigd van € 10.000 (tien
duizend euro) voor iedere overtreding en van € 5.000 (vijfduizend euro) voor iedere dag dat de
overtreding voortduurt, welke boete(s) direct opeisbaar is. Deze boete laat onverlet het recht van
Sneltestuitslag.nl op schadevergoeding.
Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op materialen, zaken, concepten, ideeën, modellen, ontwerpen
of anderszins die door Sneltestuitslag.nl aan Klant worden geleverd en/of door Sneltestuitslag.nl of haar
werknemers of door Sneltestuitslag.nl ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst zijn
ontwikkeld, blijven eigendom van Sneltestuitslag.nl en/of haar licentiegevers.
2. Indien en voor zover Klant desalniettemin als eigenaar van de hier bedoelde rechten kan worden
aangemerkt, zal Klant deze rechten overdragen aan Sneltestuitslag.nl en alle voor de overdracht
benodigde handelingen verrichten
3. Sneltestuitslag.nl is gerechtigd tot het op haar naam en voor haar rekening aanvragen van octrooien ter
bescherming van door haar of haar werknemers onder de Overeenkomst gedane uitvindingen.
4. Sneltestuitslag.nl verleent aan Klant een non-exclusief recht tot gebruik van data en resultaten van door
Sneltestuitslag.nl onder de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden, louter voor het overeengekomen
doel.
Artikel 11 – Verwerking persoonsgegevens
1. Partijen staan ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende te verwerken persoonsgegevens,
daaronder in het bijzonder begrepen alle van toepassing zijnde wetgeving omtrent privacy, in acht zijn
en zullen worden genomen.
2. Partijen zullen zorgdragen voor een (naar de stand van de techniek) adequate beveiliging van de
persoonsgegevens.
3. Bij een positieve test is Sneltestuitslag.nl verplicht de gegevens van Klant, waaronder persoonsgegevens,
door te geven aan de regionale GGD. Sneltestuitslag verwijderd de persoonsgegevens van Klant 24 uur
na de testuitslag automatisch uit haar reserveringssysteem. Deze verwerking van persoonsgegevens is
noodzakelijk op grond van de wet en ter uitvoering van de overeenkomst. Sneltestuitslag.nl verwijst in
dit kader naar haar Privacy Statement.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Klant zal Sneltestuitslag.nl vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit het wanpresteren of nalaten door
Klant of personeel van Klant.
2. De aansprakelijkheid van Sneltestuitslag.nl is beperkt tot schade die het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming met opzet of grove schuld aan de zijde Sneltestuitslag.nl.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Sneltestuitslag.nl jegens Klant is beperkt tot maximaal het te factureren
dan wel overeengekomen bedrag van de Overeenkomst.
4. Klant is verplicht Sneltestuitslag.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst tegen Sneltestuitslag.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich
niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Klant dienen te komen.
5. Sneltestuitslag.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval te verstaan, maar niet
beperkt tot, gevolgschade, schade die het gevolg is van door landen gehanteerde inreisvoorwaarden,
bedrijfsschade, bedrijfsstilstand, vertragingsschade, nakomingsschade, winst- of omzetderving.

6.
7.

Eventuele verwijzingen door Sneltestuitslag.nl naar informatie van derden, waaronder internetsites, zijn
slecht informatief. Sneltestuitslag.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie
waarnaar is verwezen of schade die het gevolg is van het gebruik daarvan.
Beperking van aansprakelijkheid zoals in de Algemene Voorwaarden opgenomen vinden geen toepassing
indien er aan de zijde van Sneltestuitslag.nl sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 13 – Opzegging en ontbinding
1. Sneltestuitslag.nl is gerechtigd de Overeenkomst met Klant te allen tijde op te zeggen zonder nadere
motivering, met inachtneming van een periode van 30 (dertig) dagen.
2. Daarnaast is Sneltestuitslag.nl gerechtigd de Overeenkomst met Klant terstond zonder rechterlijke
tussenkomst, te ontbinden indien (i) Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting onder de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden en Klant dit gebrek niet zuivert binnen
7 (zeven) dagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe; (ii) een aanvraag is ingediend
tot faillissement of surseance van betaling van Klant, (de onderneming van) Klant wordt geliquideerd of
ontbonden of anderszins blijkt dat Klant niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen is; (iii) Klant
zijn bedrijfsactiviteiten staakt dan wel (een substantieel deel van) zijn bedrijfsactiviteiten verkoopt; of
(iv) wijziging van zeggenschap over Klant plaats vindt.
Artikel 14 – Overmacht
1. In geval van overmacht is Sneltestuitslag.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens Klant na te komen.
De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming
van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden
behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te
verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar
zijn van de internetsite.
Artikel 15 – Slotbepalingen
1. Partijen kunnen alleen schriftelijk afstand doen van een recht dat de Overeenkomst of de wet toekent.
Deze schriftelijke verklaring houdt geen afstand in van enig ander recht of van enige rechten die zijn
ontstaan naar aanleiding van schending door de andere Partij van het recht waarvan afstand is gedaan.
2. Het niet uitoefenen of het uitstellen van het uitoefenen van een recht op grond van deze Overeenkomst
of de wet, houdt geen afstand van dat recht of enige andere rechten in en zal op geen enkele wijze een
beperking inhouden van het uitoefenen van dat recht of enig ander recht. Gedeeltelijke uitoefening van
een recht op grond van de Overeenkomst of de wet houdt geen beperking in om dat recht of enig ander
recht op een later moment volledig uit te oefenen.
3. Als enige bepaling uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt,
laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een bepaling die nietig is of vernietigd wordt,
passen Partijen op minimale wijze aan zodat deze weer geldig is. Als dit niet mogelijk is, zullen Partijen
de betreffende bepalingen buiten beschouwing laten.
4. Niets in de Overeenkomst heeft de strekking van een partnerschap of joint venture tussen Partijen, beoogd
de ene Partij als agent van de andere Partij aan te stellen, of de ene Partij namens de andere Partij in rechte
te kunnen laten optreden. Elk van de Partijen bevestigt hierbij dat zij slechts handelt voor zichzelf en niet
ten gunste van enige andere partij.
5. Alleen Partijen, hun rechtsopvolgers en partijen aan wie rechten en verplichtingen op grond van de
Overeenkomst rechtsgeldig zijn overgedragen, kunnen rechten op grond van deze Overeenkomst
uitoefenen. Partijen sluiten hierbij de werking van een derdenbeding op grond van artikel 6:253 BW uit.
6. Elektronisch dataverkeer en faxen staan gelijk aan schriftelijke stukken. Elektronisch dataverkeer betreft
ook het berichtenverkeer per E-mail en Internet.
7. De Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp
daarvan en vervangt alle voorgaande (impliciete) overeenkomsten, beloften, afspraken en
veronderstellingen tussen Partijen, zowel schriftelijk als mondeling met betrekking tot het onderwerp van
de Overeenkomst.
8. Partijen komen overeen dat zij geen rechten hebben ten aanzien van uitspraken, afspraken en/of garanties
die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Partijen komen overeen dat zij geen vordering hebben
op elkaar met betrekking tot dwaling op grond van enige bepaling uit deze Overeenkomst.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing
met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en daaruit volgende
overeenkomsten, op welke rechtsgrond dan ook, zullen definitief beslecht worden door de bevoegde
rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij dwingende competentieregels zich
hiertegen verzet.

