Algemene Voorwaarden
SCIENCE MEETS BUSINESS NIJMEGEN B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van alle diensten van Science Meets Business
Nijmegen B.V. (“SMB”), uitgevoerd voor een natuurlijk persoon of rechtspersoon (“Client”), alsmede
alle andere overeenkomsten tussen Cliënt en SMB, waaronder uitdrukkelijk begrepen
overeenkomsten van verhuur van R&D infrastructuur en bedrijfsruimte. Cliënt gaat, door het
ondertekenen van een offerte of iedere andere vorm van communicatie of een gedraging die kan
worden gekwalificeerd als opdrachtverlening of het aangaan van een overeenkomst, akkoord met
deze Algemene Voorwaarden.
SMB en Cliënt worden hierna gezamenlijk ook “Partijen” genoemd en afzonderlijk “Partij”.

(1) DIENSTEN
1.1 SMB zal, na ontvangst van een getekende offerte of iedere andere vorm van aanvaarding door
Cliënt, business-developmentadvies en ondersteuning geven en/of R&D infrastructuur en
bedrijfsruimte verhuren (“Diensten”).
1.2 SMB is vrij om zuster-, dochter- of moederbedrijven, tussenpersonen of derden (“Derden”) in te
schakelen in de uitoefening van de Diensten, onder voorwaarde dat SMB met deze Derden een
geheimhoudingsplicht afspreekt welke vergelijkbaar is met de geheimhoudingsverplichtingen van
SMB jegens Cliënt. Indien Cliënt verzoekt om de identiteit van de Derden dan zal SMB deze bekend
maken.
1.3 SMB garandeert dat alle medewerkers en (medewerkers van) Derden, ingehuurd door SMB ter
uitoefening van de Diensten voor Cliënt gekwalificeerd zijn, voldoende zijn opgeleid en zich zullen
inzetten overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
1.4 SMB zal de Cliënt voorzien van de resultaten van de Diensten in vooraf bepaalde vorm en
frequentie.
1.5 De termijn waarbinnen de Diensten dienen te worden afgerond zijn in goede trouw/in goed
overleg als schatting overeen gekomen maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn.
1.6 SMB bepaalt de wijze waarop de Diensten worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt
kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
1.8 Wanneer voor de uitvoering van de Diensten een aparte (huur)overeenkomst wordt gesloten
tussen SMB en Cliënt (bijvoorbeeld voor de verhuur van R&D infrastructuur of bedrijfsruimten), dan
zullen de bepalingen uit die overeenkomst -voor zover afwijkend van deze algemene voorwaardenprevaleren boven deze algemene voorwaarden.
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(2) Verplichtingen van Cliënt
2.1 Cliënt dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke SMB overeenkomstig
haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Diensten, tijdig aan
SMB ter beschikking worden gesteld.
2.2 Op redelijk verzoek van SMB zal Cliënt zich beschikbaar stellen voor vergaderingen, overleg en
teleconferenties.

(3) Intellectueel Eigendom
3.1 Auteursrechten op materiaal ontwikkeld door SMB in de uitoefening van de Diensten, waaronder
rapportages, andere documenten en materialen, zullen toekomen aan SMB. Cliënt heeft uiteraard
het recht om bovengenoemde materiaal te vermenigvuldigen en toe te wenden voor gebruik in zijn
eigen organisatie en eventueel ter informatie te verstrekken aan derden, voor zover passend binnen
het doel van de Diensten. Voor elk ander gebruik, waaronder uitdrukkelijk begrepen verkoop en
publicatie online, is de voorafgaande toestemming van SMB vereist. Ingeval van tussentijdse
beëindiging van de opdracht blijft het voorgaande onveranderd van toepassing.

(4) Duur en beëindiging van de Diensten
4.1 SMB heeft het recht om de aangevraagde Diensten niet uit te voeren, of om de Diensten
vroegtijdig te beëindigen om haar moverende redenen. SMB zal Cliënt hiervan gemotiveerd en
schriftelijk op de hoogte brengen.
4.2 Na schriftelijke notificatie, zoals omschreven in artikel 4.1, zal Cliënt SMB betalen voor het werk
dat tot dusver daadwerkelijk is uitgevoerd door SMB.
4.3 In het geval SMB ophoudt met het uitvoeren van de Diensten omdat bekend wordt dat Cliënt niet
langer voldoet aan de criteria voor de ontvangst van EFRO subsidiegelden, zoals die zijn omschreven
in module 4 of 6 van de ‘OmnibusDecentraalRegeling’, zal Cliënt het deel van de EFRO-subsidiegelden
dat ten onrechte is ontvangen, aan SMB terugbetalen.

(5) Kosten en betaling
5.1 De tarieven van de Diensten zullen kenbaar worden gemaakt op een daartoe uitgebrachte
offerte, danwel in een brief, e-mail of onder verwijzing naar een website. Voor zover de
dienstverlening bestaat uit verhuur van R&D infrastructuur en/of bedrijfsruimte, zal de hoogte van
de huurpenningen en eventuele servicekosten worden vermeld in het te tekenen huurcontract.
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5.2 SMB behoudt zich het recht voor om de (uur)tarieven voor Dienstverlening in de vorm van
advisering en ondersteuning eenmaal per jaar te wijzigen, maar niet binnen 3 maanden na de start
van het verrichten van de Diensten. Extra tussentijdse tariefsverhogingen behoeven een
vooraankondiging en een ingangstermijn van 30 dagen. Wanneer Cliënt heeft laten weten zich niet te
kunnen verenigen met een aangekondigde tariefsverhoging, dan levert een desalniettemin
doorgevoerde tariefsverhoging een ontbindingsgrond op voor Cliënt.
5.3 Tenzij anders vermeld in de offerte of aanvullende correspondentie tussen de partijen, zal SMB
gerechtigd zijn om noodzakelijk gemaakte de reis- en verblijfkosten, gemaakt in de uitoefening van
de Diensten door Derden, te declareren bij Cliënt. Cliënt kan SMB verzoeken deze kosten te
onderbouwen middels betalingsbewijzen.
5.4 Wanneer Cliënt voldoet aan de criteria voor de ontvangst van EFRO subsidiegelden, zoals die zijn
omschreven in module 4 of 6 van de ‘OmnibusDecentraalRegeling’ en de voorwaarden die zijn
gesteld bij de subsidietoekenning van “Science Meets Business” (de “EFRO subsidie”) zullen de
kosten voor de Diensten geheel of gedeeltelijk zijn gedekt door de EFRO subsidie.
5.5 Voor zover de verleende Diensten bestaan uit advisering en ondersteuning, zal door SMB een
factuur wordt ingediend nadat de Diensten of een deel van de Diensten zijn verricht. Daarin zal het
deel van de gemaakte kosten dat wordt gedekt door de EFRO subsidie, apart zijn gespecificeerd.
Slechts de kosten welke niet worden gedekt door de EFRO subsidie zullen door Cliënt worden betaald
in overeenstemming met dit artikel 5.
5.6 Tenzij anders vermeld in een factuur, zal de betaling binnen dertig (30) dagen na ontvangst van
een factuur worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn, is Cliënt, na door SMB ten minste
éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim.
In dat geval is Cliënt, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan
het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd.
5.7 Betaling zal zonder aftrek, korting of schuldverrekening geschieden op de daartoe op de factuur
aangegeven bankrekening.
5.8 Alle bedragen op de factuur zijn exclusief BTW, dit bedrag komt (indien van toepassing) ten laste
van de Cliënt. Partijen gaan ervan uit dat alle te leveren Diensten BTW-plichtig zijn. Indien door
partijen in geval van verhuur van bedrijfsruimte wordt gekozen voor BTW -belaste verhuur, dan komt
de betaling van BTW ten laste van Cliënt.
5.9 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht en/of of gezamenlijk getekende overeenkomst zijn
Cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige bedrag dat verschuldigd is op grond
van de opdracht en/of getekende overeenkomst.
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(6) Garanties en beperking van aansprakelijkheid
6.1 SMB garandeert dat de Diensten zullen worden verricht:
(a) op vakkundige wijze en met redelijke zorg;
(b) met behulp van gekwalificeerd en goed opgeleide personen; en
(c) in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Naast de garanties in dit artikel 6 worden geen andere garanties gegeven. De toepasselijkheid van
andere (algemene) voorwaarden en bepalingen (voorzover niet vastgelegd in een getekende
overeenkomst tussen SMB en Client), worden voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten.
Evenmin garandeert SMB, expliciet of impliciet, dat door de uitvoering van de Diensten geen inbreuk
op enig auteursrecht of ander recht van derden wordt gemaakt.
6.2 SMB, inclusief Derden die door SMB zijn ingeschakeld om de Diensten uit te voeren, zullen
behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid, niet aansprakelijk zijn voor schade die
voortvloeit uit fouten of vertraging of andere gedragingen of omissies die samenhangen met de
uitvoering van de Diensten.
6.3 Cliënt vrijwaart SMB, inclusief eventueel ingeschakelde Derden, voor alle aanspraken op
schadevergoeding die andere partijen doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is
ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Cliënt geleverde Diensten
van SMB.
6.4 SMB (inclusief Derden die door SMB zijn ingeschakeld om de Diensten uit te voeren) zal, in
aanvulling op het gestelde in artikel 6.2, uitdrukkelijk niet aansprakelijk zijn op basis van contractuele
relatie, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), onjuiste voorstelling van zaken
of op andere wijze jegens Cliënt voor iedere:
(x) indirecte schade, van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, gemaakte
overheadkosten, gederfde winst, gemiste handel, contracten, of verwachte besparingen);
(y) schade aan de reputatie of goodwill van Cliënt; of
(z) andere speciale, indirecte of gevolgschade of schade die voortvloeit uit of in verband met
de uitvoering van de Diensten.
6.5 De eventuele aansprakelijkheid van SMB(inclusief Derden die door SMB zijn ingeschakeld om de
Diensten uit te voeren), voor schade van de Cliënt is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag van geleverde Diensten en/of de hoogte van de prijzen die door SMB in rekening
worden gebracht voor het verlenen van de Diensten.
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6.6 De vrijwaringverplichtingen en beperkingen van de aansprakelijkheid in dit artikel 6 zijn niet van
toepassing op schade of aanspraken van derden tot de mate waarin ze werden veroorzaakt door
SMB’s (inclusief Derden die door SMB zijn ingeschakeld om de Diensten uit te voeren) grove schuld
of nalatigheid.

(7) Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de Partij die de informatie heeft verstrekt (“Verstrekkende Partij”) is
medegedeeld aan de Partij die de informatie ontvangt (Ontvangende Partij) of als dit redelijkerwijs
voortvloeit uit de aard van de informatie (“Vertrouwelijke Informatie”).
7.2 De verplichtingen van vertrouwelijkheid en niet-gebruik van informatie zijn niet van toepassing
indien die:
(i) reeds zonder beperkingen in het bezit van de Ontvangende Partij was, of
(ii) op het moment van ontvangst was gepubliceerd of anderszins algemeen toegankelijk was
voor het publiek of na ontvangst is gepubliceerd of anderszins algemeen toegankelijk voor
het publiek is geworden buiten toedoen van de Ontvangende Partij, of
(iii) rechtmatig door Ontvangende Partij is verkregen van een derde.
7.3 De Ontvangende Partij heeft binnen het kader van de Diensten geen plicht tot geheimhouding
ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie die op basis van subsidievoorschriften of wettelijke regels
openbaar gemaakt dient te worden. De Ontvangende Partij verplicht zich om terstond de
Verstrekkende Partij op de hoogte te stellen van dergelijke vorderingen tot openbaarmaking

(8) Algemeen
8.1 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge en schriftelijke offertes,
communicatie, overeenkomsten en andere afspraken van de Partijen en zijn van toepassing met
uitsluiting van de algemene voorwaarden van Cliënt.
Indien SMB geen bezwaar maakt tegen bepalingen en voorwaarden die door de Cliënt zijn opgevoerd
kan dit in geen geval worden opgevat als een aanvaarding van de algemene voorwaarden van de
Cliënt.
8.2 Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze voor schade, verlies,
kosten of uitgaven die voortkomen uit of in verband met enige vertraging, beperking, storing of fout
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in het uitvoeren van enige verplichting jegens de andere partij als gevolg van een omstandigheid die
buiten de redelijke controle van de veroorzakende Partij ligt. Als een dergelijke gebeurtenis zich
voordoet, stelt de veroorzakende Partij de andere Partij daarvan onmiddellijk in kennis door
schriftelijke kennisgeving met vermelding van de oorzaak van de gebeurtenis en op welke wijze de
gebeurtenis de prestaties zal beïnvloeden.
8.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, onwettig of niet
afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

(9) Geschillenbeslechting
9.1 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en SMB is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband
houden met Overeenkomsten tussen Cliënt en SMB door de bevoegde rechter beslecht in het
arrondissement te Arnhem.
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