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OVEREENKOMST
VOOR VETERINAIR PATHOLOGISCHE DIAGNOSTIEK

Deze overeenkomst is van toepassing op ieder veterinair patholo-
gisch diagnostisch onderzoek door de Faculteit Diergeneeskunde 
van de Universiteit Utrecht 

ARTIKEL 1: DEFINITIES
“Overeenkomst”: 
De overeenkomst (van opdracht) tussen de Faculteit en de 
Opdrachtgever tot het verrichten van veterinair pathologisch 
diagnostisch onderzoek;

“Faculteit”:
De Universiteit Utrecht ten behoeve van haar Faculteit Dierge-
neeskunde, vertegenwoordigd door de directeur van de Faculteit 
of een door hem of haar aangewezen personeelslid;

“Opdrachtgever”: 
De dierenarts die of het Openbaar Ministerie dat opdracht geeft 
voor onderzoek van het Materiaal;

“Materiaal”:
Voor onderzoek aangeboden dode dieren en/of weefselmateriaal 
afgenomen van dode of levende dieren;

“Restmateriaal”:
Na onderzoek resterend Materiaal, dat niet voor onderwijs en/of 
onderzoek wordt gebruikt.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1.   De Overeenkomst komt tot stand door het aanbieden van 

Materiaal door of namens de Opdrachtgever, aanvaarding 
daarvan door de Faculteit en ondertekening van deze Overeen-
komst. Indien de feitelijke aanbieder van het Materiaal een an-
der is dan Opdrachtgever, is de feitelijke aanbieder gehouden 
de verplichtingen uit deze Overeenkomst na te komen ingeval 
de Opdrachtgever de tot stand gekomen Overeenkomst 
betwist. 

 
2.  a.  Door het aangaan van deze Overeenkomst gaat Opdracht-

gever akkoord met de kosten van onderzoek en verplicht 
zich deze te zullen voldoen.

 b.  Op verzoek van de Faculteit dient Opdrachtgever bij het 
aangaan van de Overeenkomst een geldig legitimatiebewijs 
te overleggen.

 c.  In bijzondere gevallen kan de Faculteit de acceptatie afhan-
kelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde 
waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling 
van een deel van de door de Faculteit te maken kosten voor 
onderzoek of vooruitbetaling van de te maken kosten al 
dan niet contant, tenzij de Faculteit op grond van wettelijke 
en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is het 
aangeboden Materiaal direct te onderzoeken.

3.   De Faculteit heeft bij het onderzoek een inspanningsverplich-
ting. De Faculteit is niet verplicht tot het leveren van enig 
vooraf bepaald resultaat.

  De Faculteit stelt in dit verband eenzijdig de inzet van perso-
neel en eventueel studenten vast.

4.   Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Faculteit zorg 
dragen voor de afvoer van het Restmateriaal. De Opdracht-
gever kan informatie opvragen bij de Faculteit omtrent de 
mogelijkheden van cremeren/begraven van een stoffelijk 
overschot. De crematie/begrafenis komt voor rekening van de 
Opdrachtgever.

ARTIKEL 3: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE  
OVEREENKOMST.
1. De Overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:
 •  het uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever, waarbij 

de Opdrachtgever door de Faculteit zo nodig zal worden 
gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige 
beëindiging en, indien beëindiging geschiedt tegen het 
advies van de Faculteit in, erop zal worden gewezen dat dit 
zal geschieden op risico van de Opdrachtgever en zo nodig 
de Opdrachtgever hierover een schriftelijke verklaring laten 
afleggen;

 •  een eenzijdige beslissing van de Faculteit, indien de Faculteit 
van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd dat het onderzoek zal worden voortgezet;

 •  een eenzijdige beslissing van de Faculteit indien het vertrou-
wen tussen de Faculteit en de Opdrachtgever op ernstige 
wijze is verstoord.

2.  Indien de Overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Faculteit 
tussentijds wordt beëindigd dan zal de Faculteit, alvorens 
hiertoe over te gaan, de Opdrachtgever hierover informeren en 
haar motieven aan de Opdrachtgever uiteenzetten, tenzij dit 
niet of niet tijdig mogelijk is.

3.   Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd dan 
zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de reeds 
uitgevoerde werkzaamheden bij de Opdrachtgever in rekening 
worden gebracht. Werkzaamheden die naar het oordeel van 
de Faculteit ondeelbaar zijn, zullen volledig bij de Opdrachtge-
ver in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4: BETALING 
1.  De Overeenkomst verplicht de Opdrachtgever tot betaling 

volgens de tarieven van de Faculteit. De Faculteit mag haar 
tarieven eenzijdig verhogen. Als munteenheid voor betaling 
geldt de Euro.

  De Faculteit kan de Opdrachtgever toestaan in een andere 
courante muntsoort te betalen. De daaraan verbonden kosten 
zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

  Eventuele kosten verbonden aan betalingen vanuit het buiten-
land zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

2.  Aan de Opdrachtgever kan op verzoek een raming van de te 
verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen 
geen rechten worden ontleend.

3.   Het bewaren van het Materiaal tijdens het onderzoek en 
tot maximaal drie maanden na het onderzoek is inbegrepen 
in de tarieven. Over het bewaren van het Materiaal na de 
standaardtermijn kunnen op schriftelijk verzoek van Opdracht-
gever nadere afspraken worden gemaakt. Selectie en de wijze 
van bewaring van het Materiaal is ter beoordeling van de 
Faculteit. 

4.   De betaling is naar keuze van de Faculteit verschuldigd:
 a. direct na het beëindigen van het onderzoek of
 b.  binnen veertien dagen na de factuurdatum. 
  Betaling dient in geval b. plaats te vinden door bijschrijving op 

een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door 
de UU opgegeven bank- of girorekening ten name van de UU 
onder vermelding van het factuurnummer. 

5.  In bijzondere gevallen - ter beoordeling aan de Faculteit - kan 
een betalingsregeling worden overeengekomen. Bij een 
betalingsregeling worden extra kosten in rekening gebracht bij 
de Opdrachtgever. Op de overeengekomen betalingsregeling 
zijn alle bepalingen in deze Overeenkomst van toepassing, 
tenzij daarvan in de betalingsregeling uitdrukkelijk wordt 
afgeweken.

6.  De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht tot betaling en is 
aansprakelijk bij in gebreke blijven. Dit geldt ook in geval de 
kosten vallen onder de dekking van een door de Opdrachtge-
ver afgesloten verzekering.

7.  Indien meer rekeningen openstaan, worden betalingen geacht 
te strekken tot voldoening van de oudste openstaande reke-
ning. 

8.  Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet 
binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, zal Opdrachtgever 
zonder dat een ingebrekestelling nodig is, over het open-
staande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. 

  Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de 
vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden 
gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde 
totale bedrag (incl. de wettelijke rente) tevens gehouden 
zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en 
eventueel gerechtelijke kosten in verband met de inning van 
het bedrag. 

ARTIKEL 5:  AANSPRAKELIJKHEID 
1.  De Faculteit aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door 

Opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van 
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar ver-
plichtingen uit deze Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, 
indien en voor zover deze door haar verzekering is gedekt en 
tot het bedrag van de door deze verzekering te verstrekken 
uitkering. 

2.  Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering 
overgaat, dan wel de aansprakelijkheid voor de schade niet 
of niet in voldoende mate door enige verzekering is gedekt, 
aanvaardt de Faculteit slechts aansprakelijkheid voor de door 
Opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van 
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar ver-
plichtingen uit deze Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, 

tot het bedrag van de door de Faculteit aan Opdrachtgever in 
rekening te brengen prijs.
3.  De aansprakelijkheid van de Faculteit wegens toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst ontstaat 
slechts indien Opdrachtgever de Faculteit onverwijld en schrif-
telijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke 
termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de Faculteit 
ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar 
verplichtingen tekort blijft schieten. 

4.  De Faculteit is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade, 
waaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

5.  Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt de 
Faculteit geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht 
de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou zijn 
gebaseerd. 

6.  Opdrachtgever vrijwaart de Faculteit voor alle aanspraken 
van derden ter zake van het gebruik door die derden van door 
Opdrachtgever aan hen geleverde of anderszins in het verkeer 
gebrachte goederen, diensten en/of werken die (mede) op ba-
sis van de door de Faculteit aan de Opdrachtgever geleverde 
of anderszins in het verkeer gebrachte goederen, diensten en/
of werken tot stand zijn gekomen. 

7.  De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien 
de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de 
Faculteit.

8.  De Faculteit is niet aansprakelijk voor enige schade – ver-
mogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen 
– veroorzaakt door het uitvoeren van het onderzoek dan wel 
door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het 
onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten 
is aan opzet of grove schuld van de Faculteit.

ARTIKEL 6: OVERMACHT
1.  De Faculteit is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet 

tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van 
overmacht.

2.  Onder overmacht wordt in deze Overeenkomst verstaan: de 
omstandigheden die de (gedeeltelijke) nakoming van deze 
overeenkomst verhinderen en niet aan de Faculteit zijn toe te 
rekenen. 

ARTIKEL 7: OVERIGE BEPALINGEN
1.  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan andere dan de voor 

het publiek opengestelde gebouwen en terreinen te betreden 
anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de Facul-
teit. Deze toestemming wordt uitsluitend verleend voor het 
aanbieden van het Materiaal.

2.  De Faculteit is een onderwijsinstelling. De Faculteit is gerech-
tigd het Materiaal te gebruiken en te bewaren in het belang 
van onderwijs en onderzoek. 

3.  De Faculteit is gerechtigd Materiaal, verkregen ten gevolge 
van diagnostisch onderzoek, te bewaren en te gebruiken 
voor onderzoek en onderwijs. Van dit Materiaal worden de 
eigenaargegevens niet aan derden bekend gemaakt. 

  Het Materiaal kan door de Faculteit bewaard worden en in 
een later stadium gebruikt worden voor onderwijs en onder-
zoek.

4.  Persoonsgegevens van de Opdrachtgever worden opgenomen 
in een medisch registratiesysteem ten behoeve van het 
onderwijs en onderzoek aan de Faculteit. Medewerkers en stu-
denten van de Faculteit zijn gehouden tot geheimhouding van 
de persoonsgegevens van Opdrachtgevers. Opdrachtgevers 
zijn gerechtigd hun persoonsgegevens in te zien en te laten 
wijzigen bij de Faculteit. Meer informatie over dit onderwerp 
kan ingezien worden op www.uu.nl/privacy. 

5.  De Faculteit behoudt te allen tijde het (intellectueel) eigendom 
van afschriften, bescheiden, zoals bijvoorbeeld uitslagen en 
rapporten, en andere informatiedragers, zoals bijvoorbeeld 
beeldmateriaal, die betrekking hebben op het Materiaal.

  De Faculteit zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. 
De Opdrachtgever kan op verzoek tegen een vergoeding van 
de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) 
en/of andere bescheiden.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN  
GESCHILLENBESLECHTING
1. Op deze Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
2.  Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door 

één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar 
aanleiding van deze Overeenkomst mochten ontstaan, zullen 
aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Utrecht, tenzij 
partijen arbitrage overeenkomen.




