ALGEMENE VOORWAARDEN
SCIENCECUP
ARTIKEL 1. DEFINITIES
De definities als gehanteerd in de Definitielijst van SCIENCECUP worden in deze
Algemene Voorwaarden gehanteerd. Deze Definitielijst kan worden geraadpleegd op de
Website.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die
SCIENCECUP B.V. en/of SCIENCECUP Funding N.V. aangaan in het kader van
SCIENCECUP. Voor zover in deze voorwaarden over SCIENCECUP wordt gesproken,
wordt mede bedoeld SCIENCECUP B.V. en SCIENCECUP Funding N.V.
2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van andersluidende
Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. SCIENCECUP is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven.
Partijen zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te
komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling. Hierbij wordt zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht
genomen.
5. Indien SCIENCECUP niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van
toepassing zijn, of dat SCIENCECUP het recht zou verliezen in andere gevallen strikte
naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand.

ARTIKEL 4. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1. SCIENCECUP kan gebruik maken van offertes. Indien niet anders wordt vermeld,
hebben offertes een geldigheidsduur van 30 dagen.
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2. SCIENCECUP kan niet aan offertes worden gehouden, indien het redelijkerwijs
voorzienbaar is dat een offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 5. UITVOERING
1. SCIENCECUP spant zich in naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen te
handelen, maar biedt geen garanties. Het Doel van SCIENCECUP rechtvaardigt een
dergelijke inspanningsverplichting, hetgeen niet altijd tot een van tevoren te
voorspellen resultaat leidt.
2. SCIENCECUP heeft het recht derden in te schakelen. SCIENCECUP spant zich in om
overeengekomen verplichtingen en kwaliteitsnormen te handhaven bij het inschakelen
van derden, doch aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Ingeschakelde
derden dienen zelf voor een dekkende (aansprakelijkheids)verzekering zorg te dragen.
3. Als door SCIENCECUP, door SCIENCECUP ingeschakelde derden of een Wederpartij
ter uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op locatie, is de
eigenaar van de betreffende locatie verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse.

ARTIKEL 6. IE-RECHTEN
1. Alle IE-rechten op een krachtens een Overeenkomst (door) te ontwikkelen of
ontwikkeld Idee of Start-Up berusten bij de Wederpartij die deze IE-rechten ter
beschikking heeft gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen.
SCIENCECUP verkrijgt uitsluitend de gebruiks- en/of exploitatierechten die bij deze
voorwaarden of nadere (lidmaatschaps)voorwaarden worden bepaald. Ieder ander of
verdergaand recht tot gebruik of exploitatie van rechten door SCIENCECUP is
uitgesloten. Een aan SCIENCECUP toekomend recht tot gebruik of exploitatie is nietexclusief en niet overdraagbaar aan derden.
2. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel, de Wederpartij bereid is zich te verbinden
tot overdracht van IE- rechten, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk
worden aangegaan, bijvoorbeeld door middel van een akte van overdracht van
auteursrechten. Dit kan leiden tot een exclusief gebruiks- en / of exploitatierecht van
SCIENCECUP (voor een bepaalde periode).
3. De Wederpartij vrijwaart SCIENCECUP tegen (waaronder mede begrepen het
schadeloosstellen voor) ieder nadeel, waaronder mede begrepen schade, verliezen,
aansprakelijkheden, (rechts)gedingen, rechtshandelingen, vorderingen, gerechtelijke
uitspraken, honorarium en kosten, betaald of opgelopen door of opgelegd aan of
ingesteld tegen SCIENCECUP, voortvloeiende uit aanspraken van derden die het gevolg
zijn van het zich voordoen van een inbreuk op rechten van derden door de exploitatie
van de door de Innovator overgedragen rechten.
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4. De Wederpartij verklaart dat hij zich ten tijde van het tekenen van de overeenkomst
niet bewust is van rechten van derden die zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
SCIENCECUP van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal
(beeldmateriaal, tekst, muziek, domein namen, logo's etc.), databestanden, of andere
materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking,
installatie of incorporatie (bijv. in een website). De Innovator vrijwaart SCIENCECUP
tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen,
gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van
derden.
5. Alle door de Wederpartij verstrekte Informatie is uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt in het kader van de Overeenkomst en mag door SCIENCECUP niet worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht zonder
voorafgaande toestemming van de Wederpartij.

ARTIKEL 7. TERMIJNEN
Alle door SCIENCECUP genoemde of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan
SCIENCECUP bekend waren. SCIENCECUP spant zich er naar behoren voor in
overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding
van een genoemde of overeengekomen termijn brengt SCIENCECUP niet in verzuim.
SCIENCECUP is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijn die vanwege
buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de
overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is
SCIENCECUP gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een
wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien
overschrijding van enige termijn dreigt, zullen SCIENCECUP en de Wederpartij zo
spoedig mogelijk in overleg treden.

ARTIKEL 8 BETALING EN INCASSOKOSTEN
1. Betaling aan SCIENCECUP dient vooraf te geschieden op een door SCIENCECUP
aangegeven bankrekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Mocht een betaling niet binnen de daarvoor (nader) gestelde termijn worden
voldaan, zal SCIENCECUP een herinnering met hierin wederom een uiterste termijn van
betaling sturen.
3. Indien ook na deze herinnering betaling uitblijft is de Wederpartij in verzuim. Deze is
vanaf dat moment aan SCIENCECUP wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
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Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in
rekening gebracht, met een minimum van € 40,-. De Wederpartij is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Wederpartij worden verhaald.

ARTIKEL 9 KLACHTEN
1. Klachten dienen immer binnen twee weken na het ontstaan kenbaar te worden
gemaakt op het e-mailadres info@SCIENCECUP.nl
2. Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming bevatten, zodat SCIENCECUP hier adequaat op kan reageren.
3. Eventuele klachten zullen door SCIENCECUP binnen een redelijke termijn, doch
getracht wordt binnen twee weken, worden beantwoord.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID
1. SCIENCECUP is slechts aansprakelijk voor directe schade die de Wederpartij lijdt door
tekortkomingen van SCIENCECUP bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten
overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
redelijke kosten die de Wederpartij heeft moeten maken ter vaststelling van de
oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zover deze aan SCIENCECUP toegerekend kunnen worden
en redelijke kosten, gemaakt ter voorkomen of beperking van de schade, voor
zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
2. SCIENCECUP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade
wordt onder meer verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
•

3. SCIENCECUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van
gebreken in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde
zaken, indien deze derden in opdracht van SCIENCECUP zijn ingeschakeld.
Wederpartijen, waar ten behoeve van het Doel van SCIENCECUP werkzaamheden en /
of diensten worden verricht, dienen zelf voor een dekkende
aansprakelijkheidsverzekering te zorgen. Wederpartijen zijn zelf verantwoordelijk voor
de veiligheid van hun locatie.
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4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van SCIENCECUP. Lid 3 van
deze bepaling blijft onverkort van toepassing.
5. De aansprakelijkheid van SCIENCECUP is beperkt tot hetgeen de
aansprakelijkheidsverzekering ter zake uit zal keren, vermeerderd met het eigen risico
van SCIENCECUP. Indien de verzekeraar niet uitkeert, is het door SCIENCECUP uit te
keren bedrag immer gemaximeerd op € 25.000,-.

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING
Partijen zijn verplicht Informatie en Vertrouwelijke Informatie die zij in het kader van de
overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden, als bedoeld in de
Geheimhoudingsovereenkomst.

ARTIKEL 12 OVERMACHT
1. SCIENCECUP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens
in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).
2. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van (toe)leveranciers van
SCIENCECUP, het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers die door de
Wederpartij aan SCIENCECUP zijn aanbevolen evenals gebrekkigheid van zaken,
materialen en programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Wederpartij is
aanbevolen.
3. SCIENCECUP heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht
langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is
gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

ARTIKEL 13 OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. SCIENCECUP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden indien:
2. De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst SCIENCECUP ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de Wedpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
3. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of
niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt;
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4. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of
niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt;
5. De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is.
6. Voorts is SCIENCECUP bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn
de vorderingen van SCIENCECUP op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien
SCIENCECUP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken
uit de wet en overeenkomst.
7. Op het tijdstip, waarop de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopige surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of een verzoek van de
Wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke
schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de Wederpartij door
beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over
zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de Wederpartij kennelijk buiten staat
geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft SCIENCECUP het recht iedere
overeenkomst met de Wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
8. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. De Wederpartij is dan aansprakelijk voor eventuele door SCIENCECUP
geleden schade.
9. Op alle door SCIENCECUP aan een Wederpartij te leveren zaken rust een
eigendomsvoorbehoud. Dit eigendomsvoorbehoud gaat teniet op het moment dat
partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT
1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, Nederland.
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