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Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door 
Wageningen University en de Stichting Wageningen 
Research en zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.  
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 
(onderzoeks)opdrachten aan WUR met uitdrukkelijke 
uitsluiting van algemene voorwaarden, hoe ook 
genaamd, van opdrachtgever.  
 
 

Artikel 1 Definities 
 
1.1  
Achtergrondkennis: alle technische informatie, 
waaronder gegevens, materialen, instrumenten, software, 
algoritmen, kennis, modellen, methodes, werkwijzen en 
technieken  (inclusief eventuele intellectuele 
eigendomsrechten daarop) waarop opdrachtgever of WUR 
voor aanvang van de overeenkomst rechthebbende was, 
alsmede al zulke informatie die daarna is gegenereerd door 
opdrachtgever of WUR buiten het doel van de 
Werkzaamheden.  
 
Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 
integriteit: de principes uit deze code zijn leidend bij 
(onderzoeks)opdrachten. Norm 12.b onder hoofdstuk 3.2 
van de code wordt door WUR buiten toepassing gelaten en 
daarmee ook norm 10.b onder hoofdstuk 5.4 van de code.  
 
Offerte: de aanbieding van WUR aan opdrachtgever om 
tegen een bepaalde prijs Werkzaamheden te verrichten. 
 
Projectplan: beschrijving van de door WUR uit te voeren 
Werkzaamheden, inclusief eventueel later overeengekomen 
wijzigingen daarop.  
 
Rapport: een schriftelijk of elektronisch document waarin 
een beschrijving wordt gegeven van de uitgevoerde 
Werkzaamheden en de Resultaten.  
 
Resultaten: de uit de Werkzaamheden voortkomende 
gegevens, materialen, instrumenten, software, algoritmen, 
kennis, modellen, werkwijzen en technieken, exclusief 
Achtergrondkennis. 
 
Vertrouwelijke Informatie: alle Achtergrondkennis, de 
Offerte, het Projectplan, bedrijfsinformatie (waaronder 
juridische, financiële, commerciële informatie) en 
persoonsgegevens die de ontvangende partij in het kader 
van de overeenkomst van de verstrekkende partij heeft 
ontvangen en 1) die door de verstrekkende partij als 
vertrouwelijk is aangemerkt, ofwel 2) waarvan de 
ontvangende partij redelijkerwijs kan weten of behoort te 
weten dat die informatie vertrouwelijk is. 
 
Werkzaamheden: door of wegens WUR te verrichten 
werkzaamheden en/of tot stand te brengen werk van 
stoffelijke aard, op basis van een tussen opdrachtgever en 
WUR overeengekomen Projectplan. 

 
WUR: Wageningen University & Research, een 
samenwerkingsverband tussen de rechtspersonen 
Wageningen University en Stichting Wageningen Research.  
 
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder WUR verstaan 
het (de) in de Offerte vermelde departement(en) en/of 
onderzoeksinstitu(u)t(en). 
 
Wageningen University kent de volgende departementen:  
- Agrotechnologie & Voedingswetenschappen; 
- Dierwetenschappen;  
- Maatschappijwetenschappen;  
- Omgevingswetenschappen; 
- Plantenwetenschappen. 
 
Stichting Wageningen Research kent de volgende 
onderzoeksinstituten: 
- Wageningen Economic Research; 
- Wageningen Environmental Research; 
- Wageningen Food and Biobased Research; 
- Wageningen Livestock Research; 
- Wageningen Plant Research; 
- Centre for Development Innovation; 
- Wageningen Food Safety Research; 
- Wageningen Bioveterinary Research; 
- Wageningen Marine Research. 
 
 

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud 
overeenkomst 

2.1 
De overeenkomst tussen opdrachtgever en WUR komt tot 
stand door aanvaarding van de Offerte door opdrachtgever, 
schriftelijk of elektronisch, binnen de in de Offerte vermelde 
termijn. De overeenkomst gaat in op de ingangsdatum 
vermeld in de Offerte en bij gebreke daarvan per de datum 
waarop de aanvaarding door WUR is ontvangen. Indien WUR 
met instemming van de opdrachtgever een begin heeft 
gemaakt met het uitvoeren van de Werkzaamheden, zal de 
inhoud van de Offerte als overeengekomen gelden en geldt 
de startdatum van de Werkzaamheden als ingangsdatum 
van de Offerte.  
 
2.2 
De overeenkomst wordt uitgevoerd in overeenstemming met 
de Offerte en het Projectplan.  
 
2.3 
Het uitvoeren van recherches naar het bestaan van 
octrooirechten van derden of naar de mogelijkheid tot 
octrooieren, maakt geen deel uit van de overeenkomst. 
Indien het uitvoeren van recherches zoals hiervoor bedoeld 
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, aanvaardt WUR 
op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud en 
resultaten daarvan. 
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Artikel 3 Uitvoering van de 
overeenkomst 
 
3.1 
WUR streeft bij de uitvoering van de overeenkomst naar 
een voor opdrachtgever bruikbaar Resultaat 
(inspanningsverplichting). De totstandkoming van het 
Projectplan en de uitvoering van de Werkzaamheden 
vinden plaats binnen de kaders van de Nederlandse 
gedragscode wetenschappelijke integriteit, waarin 
algemene principes van goede en integere 
wetenschapsbeoefening zijn beschreven. Resultaten en 
conclusies mogen niet worden beïnvloed door belangen en 
wensen van opdrachtgevers. 
 
3.2 
Alle in de Offerte en Projectplan vermelde termijnen zijn 
schattingen. WUR is niet in verzuim door enkel het 
verstrijken van de termijn. Indien WUR voorziet dat een 
termijn substantieel dreigt te worden overschreden, zal 
WUR dit aan opdrachtgever melden en daarover in overleg 
treden.  
 
3.3 
WUR is niet verplicht met de Werkzaamheden te beginnen 
of deze te continueren voordat alle door opdrachtgever aan 
WUR ter beschikking te stellen informatie, gegevens, 
materialen, apparaten of andere zaken daadwerkelijk in de 
overeengekomen vorm, aantallen en/of kwaliteit aan WUR 
ter beschikking zijn gesteld. Vertraging in het ter 
beschikking stellen van voorgaande zaken geeft WUR het 
recht een herziene planning vast te stellen, alsmede de ten 
gevolge van wachttijden gemaakte kosten aan 
opdrachtgever door te belasten.  
 
3.4 
WUR is gerechtigd medewerkers die de Werkzaamheden 
verrichten te vervangen door andere medewerkers. 
WUR heeft het recht onder haar verantwoordelijkheid 
(delen van) de overeenkomst door derden te laten 
verrichten. 
 
3.5 
Opdrachtgever en WUR zullen elkaar op de hoogte stellen 
van bij of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst 
blijkende bijzonderheden, waarvan in redelijkheid kan 
worden verwacht dat deze van belang zijn voor de andere 
partij. 
 
3.6 
Indien de Werkzaamheden betrekking hebben op 
materialen, die beschikbaar zijn gesteld door 
opdrachtgever, geldt dat opdrachtgever de 
verantwoordelijkheid draagt voor de selectie, 
representativiteit, aanduidingen van codes en merk- of 
productnamen, identificatie, datum van monstername en 
andere relevante informatie van de te onderzoeken 
materialen. 
 

 
3.7 
WUR zal materialen die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst aan WUR ter beschikking zijn gesteld of de 
restanten daarvan, indien redelijkerwijs mogelijk, bewaren 
gedurende twee weken na de datum waarop de Resultaten 
daarover zijn gerapporteerd of opgeleverd aan 
opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen deze 
periode heeft zorggedragen voor het ophalen of laten 
terugzenden van bedoelde materialen, staat het WUR vrij 
voor rekening van opdrachtgever passende maatregelen te 
nemen.  
 
 

Artikel 4 Rapportage 
 
4.1 
WUR rapporteert aan opdrachtgever over de voortgang van 
de Werkzaamheden conform de Offerte of het Projectplan. 
Indien niet anders is overeengekomen, wordt schriftelijk of 
elektronisch gerapporteerd. 
 
4.2 
Resultaten en Rapporten worden geacht door opdrachtgever 
te zijn geaccepteerd, indien WUR niet binnen vier (4) weken 
na verzending daarvan schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. 
 
 

Artikel 5 Prijs en betaling 
 
5.1 
Alle door WUR in de Offerte of Projectplan vermelde 
bedragen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting en 
exclusief andere belastingen en heffingen. 
 
5.2 
Tenzij in de Offerte anders is overeengekomen, is het in de 
Offerte vermelde bedrag een vaste prijs. WUR is gerechtigd 
de kosten van het nog niet uitgevoerde deel van de 
Werkzaamheden telkens per 1 januari te indexeren 
overeenkomstig de jaarlijkse aanpassing van de bij WUR 
geldende tarieven. 
 
Kosten van meerwerk kunnen alleen aan opdrachtgever 
worden doorbelast, indien opdrachtgever daarmee vooraf 
schriftelijk of elektronisch heeft ingestemd. 
 
5.3 
De prijs zal door WUR worden gefactureerd conform het in 
de Offerte opgenomen schema. Indien geen schema is 
bepaald, kan WUR vooruitbetaling verlangen en/of 
tussentijds facturen zenden. Facturen zullen door 
opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum 
worden betaald. 
 
5.4 
Indien een factuur niet conform artikel 5.3 binnen dertig 
(30) dagen na factuurdatum is voldaan, mag WUR het 
factuurbedrag verhogen met een contractuele 
vertragingsrente van één procent (1%) per maand of een 
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(gedeelte van) een maand. Tevens kan WUR de kosten van 
invordering bij opdrachtgever in rekening brengen. 
 
5.5 
Verlening of overdracht van rechten vindt plaats onder de 
opschortende voorwaarde dat opdrachtgever alle in 
verband met de overeenkomst aan WUR verschuldigde 
bedragen volledig heeft voldaan.  
 
 

Artikel 6 Vertrouwelijke Informatie 
 
6.1 
De ontvangende partij is gehouden de Vertrouwelijke 
Informatie vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden 
en voor geen ander doel te gebruiken dan voor de 
uitvoering van de overeenkomst. WUR is in het kader van 
de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd 
Vertrouwelijke Informatie, onder dezelfde voorwaarden als 
bedoeld in dit artikel 6, te verstrekken aan andere 
departementen en onderzoeksinstituten van WUR.  
 
6.2 
De verplichtingen uit 6.1 zijn niet van toepassing op 
Vertrouwelijke Informatie waarvan de ontvangende partij 
kan aantonen dat: 
- deze op het moment van verstrekking algemeen 

bekend was, of na verstrekking daarvan buiten toedoen 
van de ontvangende partij algemeen bekend is geraakt; 

- de ontvangende partij daarover beschikte op het 
moment dat deze hem werd medegedeeld; 

- deze van een derde is verkregen zonder 
geheimhoudingsverplichting en de ontvangende partij 
naar beste weten mocht aannemen dat deze niet van 
de verstrekkende partij afkomstig was;  

- deze uit eigen onderzoek is verkregen, zonder dat 
daarbij op enigerlei wijze gebruik werd gemaakt van de 
ontvangen Vertrouwelijke Informatie. 

 
6.3 
De uit artikel 6.1 voortvloeiende verplichtingen gelden niet 
indien en voor zover deze in strijd zijn met wettelijke taken 
en verplichtingen van WUR of WUR in dat kader ernstig 
gevaar voor personen, zaken, het milieu of de 
volksgezondheid voorziet. In deze gevallen treedt WUR - 
indien mogelijk - in overleg met de opdrachtgever alvorens 
de Vertrouwelijke Informatie te openbaren. 
 
6.4 
De ontvangende partij mag de Vertrouwelijke Informatie 
openbaren, indien en voor zover hij daartoe op grond van 
de wet of een bevel van een gerechtelijk instituut, 
administratief orgaan dan wel een overheidsinstelling 
gehouden is. In voorkomend geval zal de ontvangende 
partij de verstrekkende partij daarvan onverwijld in kennis 
stellen, opdat de verstrekkende partij in de gelegenheid 
wordt gesteld hierin te interveniëren en mogelijkerwijs 
openbaring te voorkomen. 
 
 

6.5 
Resultaten gelden als Vertrouwelijke Informatie van WUR en 
dienen derhalve door opdrachtgever conform dit artikel 6 te 
worden behandeld. 
 
6.6 
De verplichtingen ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie 
gelden tot vijf (5) jaren na afloop van de overeenkomst.  
 
 

Artikel 7 Achtergrondkennis en Resultaten 
 
7.1 
WUR en opdrachtgever blijven elk rechthebbende op hun 
Achtergrondkennis. Partijen verlenen elkaar – behoudens  
ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden - 
geen gebruiksrechten op de Achtergrondkennis.  
 
7.2 
WUR is rechthebbende op eventuele verbeteringen of 
aanpassingen aan Achtergrondkennis van WUR, tenzij een 
dergelijke verbetering of aanpassing het uitdrukkelijke doel 
van de Werkzaamheden is. 
 
7.3 
WUR is rechthebbende op de Resultaten en is exclusief 
gerechtigd tot (het vestigen van) intellectuele 
eigendomsrechten hierop. Opdrachtgever zal WUR bij het 
indienen van een aanvraag voor een intellectueel 
eigendomsrecht alle vereiste medewerking verlenen. 
 
7.4 
Opdrachtgever ontvangt binnen het toepassingsgebied van 
de Werkzaamheden zoals omschreven in de Offerte en/of het 
Projectplan, een niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, 
niet-exclusief gebruiksrecht op de Resultaten, alsook het 
recht Rapporten en andere documenten integraal en 
uitsluitend voor intern gebruik te vermenigvuldigen.  
 
7.5 
WUR behoudt te allen tijde het recht de Resultaten voor 
interne onderzoeksdoeleinden en onderwijs te gebruiken. 
 
 

Artikel 8 Publicatie  
 
8.1 
WUR heeft het recht de Resultaten openbaar te maken met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 6. Gedurende de 
looptijd van de Werkzaamheden zal WUR een voorgenomen 
openbaarmaking van de Resultaten schriftelijk voorleggen 
aan opdrachtgever. 
 
Indien WUR dertig (30) dagen na het schriftelijk melden aan 
opdrachtgever van de voorgenomen openbaarmaking geen 
schriftelijke reactie van opdrachtgever heeft ontvangen, 
wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de 
voorgenomen openbaarmaking. 
 
Een gemotiveerd schriftelijk verzoek van opdrachtgever om 
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uitstel van openbaarmaking wordt ingewilligd, indien in de 
voorgenomen openbaarmaking van de Resultaten tevens 
Vertrouwelijke Informatie van opdrachtgever ligt besloten. 
In dat geval zal WUR de Vertrouwelijke Informatie uit de 
voorgenomen publicatie verwijderen. Daarna is publicatie 
toegestaan. 
 
8.2 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WUR is 
het opdrachtgever niet toegestaan een door WUR 
uitgebracht Rapport of Resultaat geheel of gedeeltelijk 
openbaar te (laten) maken. Onder openbaar maken wordt 
mede verstaan het ter inzage geven van Rapporten of 
Resultaten aan derden, gebruik ten behoeve van 
gerechtelijke procedures, reclame en werving in meer 
algemene zin. 
 
8.3 
Partijen zijn niet gerechtigd elkaars naam en logo’s in 
welke verbinding dan ook te gebruiken, met uitzondering 
van het recht van WUR bij publicatie van de Resultaten de 
naam van opdrachtgever als financier van het onderzoek te 
vermelden. 
 
 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 
 
9.1 
De totale aansprakelijkheid van WUR die voortvloeit uit of 
verband houdt met de overeenkomst, is beperkt tot een 
maximum van de door opdrachtgever in het kader van de 
Werkzaamheden aan WUR betaalde bedragen.  
 
9.2  
WUR is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever 
lijdt ten gevolge van het gebruik van Resultaten door 
opdrachtgever, ten gevolge van negatieve publiciteit, noch 
voor gederfde omzet, gederfde winst, reputatieschade of 
verlies van data en/of materialen. 
 
9.3  
Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, 
indien en voor zover de aansprakelijkheid het gevolg is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van WUR. 
 
9.4 
WUR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het 
gevolg is van gebreken van aan WUR toegeleverde zaken, 
waaronder begrepen programmatuur, die door WUR zijn 
doorgeleverd aan opdrachtgever, tenzij en voor zover WUR 
die schade kan verhalen op haar leverancier. 
 
9.5 
Elke aanspraak jegens werknemers en door WUR 
ingeschakelde personen is uitgesloten. Werknemers en 
door WUR ingeschakelde personen kunnen zich te allen 
tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen 
derdenbeding. 
 
9.6  

Opdrachtgever vrijwaart WUR tegen aanspraken van derden 
die op enigerlei wijze in verband staan met de door WUR 
voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden dan wel 
voortvloeien uit het gebruik van Resultaten. Opdrachtgever 
vrijwaart WUR tegen aanspraken van derden voortvloeiende 
uit het gebruik van zaken of gegevens die opdrachtgever in 
het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan WUR 
ter beschikking heeft gesteld. 
 
 

Artikel 10 Overmacht 
 
Indien WUR of opdrachtgever haar verplichtingen uit de 
overeenkomst niet kan nakomen ten gevolge van 
overmacht, kan de betreffende partij zijn verplichtingen 
gedurende het bestaan van deze situatie opschorten, mits de 
andere partij onmiddellijk na het intreden van de 
overmachtssituatie expliciet schriftelijk op de hoogte is 
gesteld. Als overmacht gelden die situaties, die uitvoering 
van de overeenkomst verhinderen en die niet te wijten zijn 
aan schuld van de in overmacht verkerende partij, noch 
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komen, waaronder mede, 
maar niet uitsluitend, wordt verstaan afwezigheid van 
personeel wegens ziekte en uitval van bij de uitvoering van 
de overeenkomst gebruikte dieren en planten. 
 
 

Artikel 11 Beëindiging  
 
11.1 
Indien een partij tekortschiet in de nakoming van een 
verbintenis voortvloeiende uit de overeenkomst en nakoming 
niet blijvend onmogelijk is geworden, zal de andere partij de 
tekortschietende partij een redelijke termijn tot herstel 
bieden door middel van een schriftelijke mededeling aan de 
tekortschietende partij. Indien de tekortschietende partij in 
verzuim is, is de andere partij bevoegd de overeenkomst – 
onverminderd het recht op schadevergoeding – door middel 
van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te 
ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere 
aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar 
gevolgen niet rechtvaardigt. Indien de overeenkomst 
rechtsgeldig is ontbonden, zullen alle vorderingen van de 
ontbindende partij op de tekortkomende partij direct 
opeisbaar zijn. 
 
11.2 
Partijen hebben uitsluitend in de navolgende gevallen het 
recht de overeenkomst door middel van een aangetekend 
schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen:  
a. indien de andere partij in staat van faillissement wordt 

verklaard of aan hem surseance van betaling wordt 
verleend dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend; 

b. indien het bedrijf van de andere partij wordt 
geliquideerd of stil wordt gelegd; 

c. indien sprake is van overmacht – zoals bepaald in 
artikel 10 - en de overmachtssituatie langer dan 
negentig (90) dagen heeft geduurd. 
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11.3 
Bij (tussentijdse) opzegging of ontbinding blijven partijen 
gebonden aan de artikelen 1, 2.3, 6, 7, 8, 9 en 11.3 van 
deze Algemene Voorwaarden, een en ander - indien van 
toepassing – gedurende de in het betreffende artikel 
bepaalde termijn. 
 
 

Artikel 12 Diversen 
 
12.1 
Alle aanspraken van opdrachtgever op schadevergoeding 
vervallen twaalf (12) maanden nadat de werkzaamheden 
zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben. 
 
12.2 
Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden en de Offerte 
(waaronder meerwerk), zijn alleen rechtsgeldig wanneer zij 
schriftelijk of elektronisch tussen partijen zijn 
overeengekomen.  
 
12.3 
Als blijkt dat een partij zich in rechte niet op één of meer 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan 
beroepen, blijft de overeenkomst en blijven de daarop van 
toepassing zijnde voorwaarden voor het overige 
ongewijzigd in stand. Wanneer het hiervoor beschreven 
geval zich voordoet, zal in de plaats van de bedoelde 
bepaling een bepaling treden, die deze wat betreft inhoud, 
strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 
 
12.4 
Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten 
uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WUR, 
welke toestemming niet op onredelijke gronden zal 
worden onthouden. WUR is gerechtigd de overeenkomst 
over te dragen aan eventuele juridische opvolger(s). 
Overdracht laat de tussen partijen overeengekomen 
geheimhoudingsverplichtingen onverlet. 
 
12.5 
In geval van tegenstrijdigheden tussen verschillende 
documenten geldt de volgende rangorde: 1) Offerte, 2) 
Algemene Voorwaarden, 3) Projectplan.  
 
 

Artikel 13  Geschillen en toepasselijk 
recht 
 
13.1  
Op de overeenkomst en rechtsbetrekkingen tussen WUR en 
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 
13.2 
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van 
de overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die 
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht 
door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 
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