Algemene Leveringsvoorwaarden THINC.
Informatie THINC.
1. THINC. is een organisatieonderdeel binnen de divisie Julius Centrum van het Universitair
Medisch Centrum Utrecht, een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de WHW
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek), is statutair gevestigd te
Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht, handelsregisternummer 000023527250.
2. Voor vragen en informatie over de dienstverlening door THINC. kunt u contact opnemen
per telefoon + 31 88 75 58484 of email via THINC@umcutrecht.nl. Ook kunt u met
THINC. corresponderen via THINC. The Healthcare Innovation Center, Julius Centrum
voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht, Postbus
85500, HP Str 6.131, 3508 GA Utrecht.
Toepasselijkheid en uitleg Algemene Leveringsvoorwaarden
3. De Algemene Leveringsvoorwaarden van THINC. zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen met u in het kader van de dienstverlening door THINC. aan u. In
geval van strijd tussen een bepaling in de overeenkomst en een bepaling in deze
voorwaarden, prevaleert de bepaling in de overeenkomst.
4. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie van deze Algemene
Leveringsvoorwaarden is de Nederlandse versie bindend.
5. De toepasselijkheid van artikel 6:227b (1) BW, dat betrekking heeft op het verstrekken
van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft
op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, is hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten als u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6. De bedingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten
behoeve van THINC., maar ook ten behoeve van alle personen die voor THINC. werkzaam
zijn, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten THINC. aansprakelijk zou
kunnen zijn.
7. De rechtsverhoudingen waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing
zijn, worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. Geschillen zullen in
eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht.
Betaling
8. Als u een factuur ontvangt, dient u de factuur te betalen binnen een betalingstermijn van
30 dagen of binnen de termijn zoals die is vermeld in de factuur als daarop een
afwijkende termijn staat vermeld. U bent ten opzichte van THINC. niet tot opschorting of
verrekening gerechtigd.
Leveringen
9. Door THINC. aan u te leveren adviezen, producten of diensten (hierna te noemen: de
“Levering”) verstrekt THINC. op basis van de informatie die u aan THINC. verstrekt.
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Leveringen van THINC. behelzen geen garantie over de kwaliteit van uw product of het
succes van uw product in de markt.
Als enige door THINC. verstrekte informatie onduidelijk of onvolledig is, zal u THINC.
onverwijld waarschuwen en zal THINC. proberen alsnog duidelijkheid te verschaffen of
volledige informatie te verstrekken. Waarschuwt u niet of niet tijdig, dan komt de
onduidelijkheid ten laste van u. Mondelingen informatie bindt THINC. alleen als THINC.
die informatie schriftelijk heeft bevestigd aan u.
THINC. is nooit exclusief aan u gebonden. Niets belet THINC. producten of diensten aan
derden te leveren.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door THINC., Dat geldt ook
indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een
bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor
het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een
hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen
een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle voor THINC. geldende termijnen zijn alleen inschattingen. THINC. is pas in verzuim
als u THINC. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, THINC. daarin een redelijke termijn van
ten minste dertig dagen voor nakoming is gesteld en nakoming binnen die termijn is
uitgebleven.

(Intellectuele eigendoms)rechten
14. Alle (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Levering blijven berusten bij
THINC. of haar licentiegever(s). Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
het product waarvoor u THINC. inschakelt, blijven berusten bij u of bij uw licentiegever(s).
15. THINC. verleent aan u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht van onbeperkte duur
en tegen betaling van de in de overeenkomst voor de Levering overeengekomen prijzen
de Levering te gebruiken. Voor zover derden voor het gebruik van de Levering
verdergaande gebruiksbeperkingen hebben voorgeschreven, zal u zich daaraan houden.
16. Enkel voor zover de Levering onderdeel uitmaakt of is gaan uitmaken van het product
waarvoor u THINC. inschakelt, verleent THINC. aan u een onherroepelijk, onbeperkt,
overdraagbaar recht van onbeperkte duur en tegen betaling van de in de overeenkomst
voor de Levering overeengekomen prijzen de Levering te gebruiken, inclusief het recht
om sub-licenties te verlenen, waarbij THINC. het recht behoudt om die intellectuele
eigendomsrechten te gebruiken in het kader van haar dienstverlening en voor
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
Publicaties
17. U bent gehouden in al uw publicaties over de Levering de bijdrage van THINC. aan de
Levering te noemen.
18. THINC. stelt haar adviezen en rapporten zo zorgvuldig en volledig mogelijk op. Als de
Levering een advies of rapport bevat, mag u dit advies enkel geheel publiceren. U mag
enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van THINC. adviezen en rapporten van
THINC. slechts ten dele opnemen in uw publicaties. U vrijwaart THINC. voor alle schade
die het gevolg kan zijn van het buiten context citeren van de adviezen en rapporten van
THINC.
19. THINC. heeft als organisatieonderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht de
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academische vrijheid hoog in het vaandel staan en THINC. behoudt zich dan ook te allen
tijde het recht voor om wetenschappelijke publicaties uit te brengen over de Levering.
THINC. zal concept publicaties over de Levering aan u voorleggen zodat u de
mogelijkheid hebt na te gaan of uw vertrouwelijke informatie is opgenomen en u kunt in
dat geval THINC. verzoeken die te verwijderen.
Garanties
20. THINC. garandeert gedurende een periode van één jaar na (af)levering, dat de Levering
substantieel voldoet aan de schriftelijk overeen gekomen omschrijving van de Levering
(hierna te noemen de "Specificaties" en die garantie de "Garantie"). De Levering dient
alleen te voldoen aan de Garantie en u heeft geen rechten ten aanzien van gebreken in
de Levering anders dan op grond van en gedurende de Garantie.
21. Als de Garantie geschonden is, is de enige remedie van u en de enige verplichting van
THINC., naar keuze van THINC. (het betreffende gedeelte van) de Levering te herstellen,
te vervangen of de overeenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen en aan u (pro rata) de prijs
terug te betalen.
Aansprakelijkheid, overmacht
22. THINC. is (i) niet aansprakelijk voor zover het betreft indirecte schade en gevolgschade
(waaronder winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsinterruptie en verlies
aan goodwill); en (ii) aansprakelijk voor overige schade, in totaal, voor alle
gebeurtenissen tezamen, tot een bedrag gelijk aan hetgeen u aan THINC. heeft betaald
in het kalenderjaar dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voor het eerst
voordeed.
23. U stemt er onherroepelijk mee in dat THINC. voor de Levering derden heeft ingeschakeld
en kan inschakelen onder de voorwaarden van die derde. Als u THINC. aansprakelijk stelt
voor handelen of nalaten van een derde, mag THINC. (naar eigen keuze) tegen u: (i) haar
eigen verweermiddelen inroepen en/of (ii) de verweermiddelen inroepen die de
betrokken derde inroept of zou kunnen inroepen tegen THINC. of u.
24. Elektronische communicatie is niet veilig en kan worden onderschept, gemanipuleerd,
geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd worden geleid, bijvoorbeeld door virussen en spam
filters. THINC. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade die
voortvloeit uit een dergelijke omstandigheid.
25. Uw schadevergoedingsvorderingen verjaren twee maanden nadat u bekend bent
geworden met de betreffende schade en THINC. als aansprakelijke persoon, tenzij deze
eerder vervallen of verjaren op basis van toepasselijk recht.
26. U bent tot schadebeperking gehouden.
Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging
27. THINC. kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. U bent niet tot opzeggen gerechtigd.
28. Iedere partij is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang (dus zonder
ingebrekestelling) te ontbinden als de andere Partij surséance van betaling of
faillissement aanvraagt, haar surséance van betaling is verleend of zij in staat van
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faillissement is verklaard, de andere partij is opgehouden te bestaan of is ontbonden of
de bedrijfsvoering van de andere partij wordt of is beëindigd.
29. Als de overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, worden alle vorderingen van
THINC. op u onmiddellijk opeisbaar.
30. Het eindigen van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van verplichtingen die naar hun
aard doorlopen (waaronder intellectuele eigendomsrechten, garanties, aansprakelijkheid,
geheimhouding, toepasselijk recht en bevoegde rechter).
Geheimhouding
31. U garandeert dat u al hetgeen waarvan u de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te
onderkennen geheim zal houden, niet aan een derde zal verstrekken en uitsluitend zal
gebruiken en verwerken in de Europese Unie en voor zover noodzakelijk voor de
uitvoering van de Overeenkomst. Deze verplichtingen gelden - met uitzondering van de
persoonsgegevens - niet ten aanzien van informatie die bij het publiek bekend is anders
dan door schending van geheimhouding.
Derden
32. Enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van THINC. bent u gerechtigd de
overeenkomst of een daaruit voortvloeiende verplichting door een derde over te laten
nemen, behalve in geval van rechtsopvolging onder algemene titel.
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