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ALGEMENE VOORWAARDEN
Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland
Statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
d.d. 21 juni 2016 onder nummer: 24 29 39 96

Artikel 1
1.1.

1.2.
1.3.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Anti-Doping Dopingautoriteit
Nederland (hierna: de Dopingautoriteit) gesloten overeenkomsten inzake het uitvoeren van
dopingcontroles, het (laten) onderzoeken van B-delen van monsters door of namens de
Dopingautoriteit, en het (laten) onderzoeken van andere substanties, waaronder
voedingssupplementen. Degene die aan de Dopingautoriteit opdracht heeft gegeven tot het
uitvoeren van dopingcontroles wordt in deze voorwaarden aangeduid met “de wederpartij”.
Door ondertekening van een overeenkomst inzake het uitvoeren van dopingcontroles door of
namens de Dopingautoriteit (hierna: de overeenkomst) als opdrachtnemer gaat de wederpartij
akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend voor zover deze door het bestuur van de
Dopingautoriteit of een door haar gevolmachtigde uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.2.

4.2.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de door
de wederpartij verleende opdracht door de Dopingautoriteit.
De wederpartij dient de offerte niet later dan de in artikel 2.1 beschreven termijn ondertekend aan
de Dopingautoriteit te doen toekomen, tenzij uitdrukkelijk met de Dopingautoriteit anders is
overeengekomen.

Artikel 4
4.1.

Geldigheid offerte

De geldigheid van een door de Dopingautoriteit uitgebrachte offerte bedraagt veertien dagen.
De Dopingautoriteit heeft het recht een door de wederpartij na afloop van de genoemde termijn
schriftelijk ondertekende offerte te aanvaarden.
De Dopingautoriteit brengt slechts een offerte uit na een schriftelijke aanvraag tot het uitvoeren
van dopingcontroles door of namens de Dopingautoriteit als opdrachtnemer.
Indien de aanvraag als bedoeld in lid 3 van dit artikel, drie of meer dopingcontroles betreft, dient
deze aanvraag te worden ondertekend door het bestuur van de aanvrager, dan wel een door het
bestuur gevolmachtigde.
De Dopingautoriteit heeft het recht in voorkomende gevallen van het bepaalde in artikel 2.3 en
artikel 2.4 af te wijken.

Artikel 3
3.1.

Toepasselijkheid

Tarieven

De Dopingautoriteit maakt bij het vaststellen van de tarieven onderscheid tussen verschillende
opdrachtgevers, dan wel opdrachten, te weten:
a.
dopingcontroles behorend tot het Nationale Dopingcontrole Programma (hierna: NDP), uit te
voeren bij leden van NOC*NSF;
b.
dopingcontroles niet behorende tot het sub a van deze bepaling genoemde NDP, uit te
voeren in opdracht van leden en niet-leden van NOC*NSF, alsmede voor organisaties die
opdrachten verstrekken in het kader van professionele sportbeoefening;
c.
een opdracht tot het uitvoeren van dopingcontroles niet behorend tot de dopingcontroles als
genoemd sub a en/ of sub b van dit artikel.
De sub a van artikel 4.1 bedoelde dopingcontroles worden betaald uit daartoe door of via NOC*NSF
beschikbaar gestelde middelen. De Dopingautoriteit brengt voor de sub b van artikel 4.1 bedoelde
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

dopingcontroles vaste tarieven in rekening. Voor dopingcontroles als bedoeld in artikel 4.1 sub c
brengt de Dopingautoriteit een afwijkend tarief in rekening.
De Dopingautoriteit heeft het recht vast te stellen onder welke van de in artikel 4.1 van deze
voorwaarden genoemde categorieën een opdrachtgever of opdracht wordt ondergebracht. De
Dopingautoriteit kan de in deze voorwaarden genoemde tarieven gedurende de looptijd van de
overeenkomst aanpassen.
De door de Dopingautoriteit in artikel 4.2 van deze voorwaarden genoemde tarieven omvatten niet
de kosten die gevolg zijn van een belastend analyseresultaat, zijnde een rapport van een
laboratorium of ander geaccrediteerd analyse-instituut inhoudende de conclusie dat in een
(urine)monster een verboden stof en/of de afbraakproducten daarvan (waaronder verhoogde
concentraties van lichaamseigen stoffen) of bewijs voor het gebruik van een verboden methode is
aangetroffen, als uitslag van de dopingcontrole. Deze kosten worden overeenkomstig het bepaalde
in artikel 9.4 van deze voorwaarden in rekening gebracht.
De Dopingautoriteit heeft het recht kosten die het gevolg zijn van het uitvoeren van
dopingcontroles in het buitenland te verwerken in het voor de wederpartij vast te stellen tarief. Dit
geldt voor alle in dit artikel bedoelde tarieven, de in artikel 4.2 genoemde vaste tarieven
daaronder begrepen.
De Dopingautoriteit hanteert voor het uitvoeren van dopingcontroles in beginsel een minimum van
drie dopingcontroles per controlemoment per geslacht. Van dit beginsel kan worden afgeweken.

Artikel 5

Dopingcontrole

5.1.

De Dopingautoriteit is de aangewezen Nationale Anti-Doping Organisatie als bedoeld in het
antidopingreglement van de sportorganisatie.
5.2. De Dopingautoriteit voert dopingcontroles uit in substantiële overeenstemming met de
International Standard for Testing and Investigations, behorend bij de World Anti-Doping Code,
volgens de antidoping regelgeving van de wederpartij, dan wel de betrokken sportorganisatie voor
zover deze niet strijdig is met voornoemde standaard.
5.3. De Dopingautoriteit maakt in het kader van de uitvoering van dopingcontroles gebruik van door
haar ontwikkelde dan wel door haar goedgekeurde formulieren, al dan niet in de vorm van een
digitaal equivalent.
5.4. De Dopingautoriteit maakt in het kader van de aan haar opgedragen uitvoering van
dopingcontroles gebruik van door haar aangewezen dopingcontroleofficials, behoudens de gevallen
waar sprake is van uitbesteding overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.
5.5. Legitimatie door de in het vorige lid bedoelde dopingcontroleofficials, alsmede door de
Dopingautoriteit aangewezen assistenten, geschiedt in overeenstemming met de in artikel 5.2
genoemde International Standard for Testing and Investigations.
5.6. Terzake het uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband kan selectie van sporters op
de volgende wijzen geschieden:
a.
op basis van wedstrijdresultaten en/of (eind)klassering naar reglementaire eisen van de
betreffende (inter)nationale sportorganisatie;
b.
selectie door de Dopingautoriteit, ondermeer op basis van loting.
5.7. Terzake het uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband geschiedt selectie van sporters
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.6 sub b van deze voorwaarden.
5.8. In het dopingcontrolestation, zijnde een adequate ruimte ten behoeve van de uitvoering van
dopingcontroles, is slechts de aanwezigheid van personen toegestaan die daar met het oog op een
adequate (in de meest brede zin van het woord) en reglementaire uitvoering van de dopingcontrole
dienen te zijn.
5.9. De Dopingautoriteit behandelt persoonsgegevens die zijn verkregen in verband met het uitvoeren
van dopingcontroles in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving op het gebied van de
privacy.
5.10. De Dopingautoriteit stelt de betreffende internationale federatie waarbij de wederpartij is
aangesloten, alsmede het World Anti-Doping Agency (WADA) op de hoogte van belastende
analyseresultaten en, na daarover op de hoogte te zijn gesteld door de wederpartij, van andere
vermoedelijke overtredingen van het dopingreglement.
5.11. De Dopingautoriteit stelt, na daarover op de hoogte te zijn gesteld door de wederpartij, de
betreffende internationale federatie waarbij de wederpartij is aangesloten, alsmede WADA
periodiek op de hoogte van de status en bevindingen van eventuele op grond van de van
toepassing zijnde dopingreglementering uitgevoerde beoordelingen en/of gezette stappen met
betrekking tot de in het vorige lid bedoelde belastende analyseresultaten en/of andere
vermoedelijke overtredingen van het dopingreglement.
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5.12. De Dopingautoriteit behoudt zich het recht voor een opgave te doen van geanonimiseerde
controlegegevens aan bevoegde autoriteiten als de Nederlandse overheid, NOC*NSF, alsmede de
Raad van Europa, de Stuurgroep in het kader van het International Anti-Doping Arrangement
(IADA), internationale sportorganisaties en WADA.
5.13. De Dopingautoriteit kan de monsters mede gebruiken voor de interne kwaliteitsborging en verbetering.
5.14. De geanonimiseerde controleresultaten kunnen worden gebruikt voor statistische bewerking en/of
wetenschappelijk onderzoek.
5.15. De in het kader van dopingcontroles afgenomen monsters zijn eigendom van de Dopingautoriteit.
De Dopingautoriteit heeft het recht de monsters opnieuw of aanvullend te laten (her)analyseren.
5.16. De uitslagen van de analyses van de door de Dopingautoriteit afgenomen monsters zijn eigendom
van de Dopingautoriteit.

Artikel 6
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Bij de uitvoering van dopingcontroles wordt het monster na te zijn verzameld, verdeeld in een Adeel en een B-deel. De uitvoering van de dopingcontrole als bedoeld in artikel 4 en artikel 5 van
deze voorwaarden omvat naast het verzamelen van een A-deel en een B-deel, het (laten)
analyseren van het A-deel van het monster en – indien verzocht – het B-deel van het monster, het
communiceren van resultaten en de rapportage zoals bedoeld in artikel 8, met betrekking tot het
A-deel en het eventuele B-deel van het monster.
Het (laten) onderzoeken van het B-deel van het monster maakt terzake het tarief voor het
uitvoeren van dopingcontroles als bedoeld in artikel 4.2 van deze voorwaarden, geen deel uit van
de dopingcontrole.
Voor het (laten) uitvoeren van het onderzoek van het B-deel van het monster in het kader van een
contra-expertise brengt de Dopingautoriteit een vast tarief in rekening.
Voor het (laten) uitvoeren door de Dopingautoriteit van een onderzoek van het B-deel van het
monster dient de wederpartij de Dopingautoriteit schriftelijk een specifieke opdracht te doen
toekomen.
De Dopingautoriteit draagt in opdracht van de wederpartij zorg voor het (laten) uitvoeren van het
onderzoek van het B-deel van het monster, alsmede het communiceren van uitslagen, resultaten
en de rapportage zoals bedoeld in artikel 8, met betrekking tot het A-deel van het monster.
Het (laten) onderzoeken van het B-deel van het monster geschiedt in substantiële
overeenstemming met de International Standard for Laboratories, behorend bij de World AntiDoping Code.

Artikel 7
7.1.

Onderzoek B-deel van het monster

Medewerking en verplichtingen van de wederpartij

De wederpartij dient de Dopingautoriteit in het kader van het uitvoeren van dopingcontroles
gevraagd en ongevraagd tijdig alle voor de planning, inzet en uitvoering van de dopingcontroles
relevante, juiste en geactualiseerde gegevens te verstrekken.
a.
Onder deze gegevens verstaat de Dopingautoriteit in ieder geval:
(i)
de adresgegevens van de wederpartij, de naam van de persoon gemachtigd voor
het tekenen van de overeenkomst, de naam van de persoon verantwoordelijk voor
het ontvangen van negatieve analytische resultaten en/of belastende
analyseresultaten, de naam van de persoon verantwoordelijk voor het opvragen
van informatie omtrent uit te voeren dopingcontroles;
(ii)
de relevante actuele en geldende dopingregels, inclusief mogelijke bijlagen en de
dopinglijst. Bij aanpassingen van deze regels dient de Dopingautoriteit binnen
zeven werkdagen na vaststelling de aangepaste documenten te ontvangen.
b.
Onder deze gegevens verstaat de Dopingautoriteit in het geval van dopingcontroles conform
offerte: het soort dopingcontroles, de datum of data, het tijdstip, locatie en de plaats van de
dopingcontroles, het aantal dopingcontroles, het aantal controlemomenten, het geslacht van
de te controleren sporters en de namen van de contactpersonen in het kader van de
uitvoering van dopingcontroles.
c.
De wederpartij dient de onder sub a en sub b genoemde gegevens reeds in de aanvraag tot
het uitbrengen van een offerte, als bedoeld in artikel 2.3 van deze voorwaarden, te
vermelden of met deze aanvraag mee te sturen.
d.
Indien de sportorganisatie de wederpartij is in de zin van deze voorwaarden en deze
sportbond reglementair heeft bepaald dat de sportorganisatie de contact- en
trainingsgegevens van sporters dient aan te leveren bij de Dopingautoriteit, is de wederpartij
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7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.
7.12.

verplicht de in de toepasselijke dopingregelgeving bedoelde informatie correct en tijdig bij de
Dopingautoriteit aan te leveren.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst in het kader van het uitvoeren van dopingcontroles
verleent de wederpartij zoveel mogelijk medewerking aan de correcte en tijdige uitvoering van de
dopingcontroles.
In geval van het uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband dient de wederpartij tijdig
assistenten aan deze dopingcontroleofficial(s) ter beschikking te stellen, tenzij de wederpartij op
generlei wijze op de hoogte is gesteld door de Dopingautoriteit van het uitvoeren van
dopingcontroles, in welk geval op de wederpartij een inspanningsverplichting rust deze assistenten
tijdig ter beschikking te stellen.
De wederpartij dient de Dopingautoriteit toegang te verschaffen, dan wel zorg te dragen dat de
Dopingautoriteit toegang heeft tot de locaties noodzakelijk voor het uitvoeren van dopingcontroles.
In geval van het uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband dient de wederpartij tijdig
een dopingcontrolestation aan de dopingcontroleofficial(s) ter beschikking te stellen, tenzij de
wederpartij op generlei wijze op de hoogte is gesteld door de Dopingautoriteit van het uitvoeren
van dopingcontroles, in welk geval op de wederpartij een inspanningsverplichting rust dit
dopingcontrolestation tijdig ter beschikking te stellen.
Het dopingcontrolestation dient in substantiële mate te voldoen aan de volgende vereisten:
a.
het dopingcontrolestation dient zodanig te zijn ingericht dat het de sporters privacy biedt en
het mogelijk is dopingcontroles uit te voeren op een wijze die de integriteit van de
verzamelde monsters waarborgt;
b.
het dopingcontrolestation dient te bestaan uit drie van elkaar gescheiden doch aaneen
grenzende ruimten: een wachtruimte, een werkruimte en een separate toiletruimte in de
werkruimte voor het verzamelen van het monster;
c.
het dopingcontrolestation dient zich te bevinden in de directe nabijheid van de locatie van de
wedstrijd of evenement;
d.
in de wachtruimte dienen stoelen en een afvalbak aanwezig te zijn. Tevens dienen
voldoende niet-alcoholische dranken aanwezig te zijn. De dranken dienen zich in de
originele, nimmer geopende en afgesloten fles of andere verpakking te bevinden;
e.
na binnenkomst in het dopingcontrolestation is het de sporter slechts toegestaan die
dranken te nuttigen die in het dopingcontrolestation aanwezig zijn;
f.
in de werkruimte dient een tafel met stoelen en een afvalbak aanwezig te zijn, alsmede een
wastafel met (papieren) handdoeken;
g.
de toiletruimte dient voldoende bewegingsvrijheid te bieden aan zowel de betrokken sporter
als de dopingcontroleofficial;
h.
bij meerdaagse evenementen waarbij gedurende meerdere dagen dopingcontroles zullen
worden uitgevoerd, dient een koele afsluitbare ruimte aanwezig te zijn voor de opslag en het
bewaren van de verzamelde monsters.
De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat tijdens dopingcontroles binnen wedstrijdverband de
toegang tot het dopingcontrolestation voldoende is beveiligd, door middel van bijvoorbeeld een
afsluitbare deur, het tijdelijk installeren van een suppoost voor de toegangsdeur of een andere
maatregel, die de integriteit van de dopingcontrolematerialen en/of monsters waarborgt.
De dopingcontroleofficial is verantwoordelijk voor de beoordeling van het dopingcontrolestation. Dit
houdt in dat:
a.
de dopingcontroleofficial de bevoegdheid heeft te beoordelen of in voldoende mate aan de
vereisten voor het ter beschikking te stellen dopingcontrolestation is voldaan, en
b.
de dopingcontroleofficial de bevoegdheid heeft de inrichting van het dopingcontrolestation te
optimaliseren.
Indien de dopingcontroleofficial gebreken constateert ten aanzien van de inrichting van het
dopingcontrolestation, is de dopingcontroleofficial bevoegd de voor de goedkeuring van het
dopingcontrolestation noodzakelijke actie(s) te initiëren. Voldoet het dopingcontrolestation ook
hierna niet aan de vereisten voor het uitvoeren van dopingcontroles, heeft de dopingcontroleofficial
de bevoegdheid te beslissen over het al dan niet uitvoeren van de dopingcontroles. De
Dopingautoriteit heeft het recht extra kosten bij de wederpartij in rekening te brengen, indien
dopingcontroles om deze reden geen doorgang kunnen vinden.
De wederpartij dient zorg te dragen voor de bescherming van de dopingcontroleofficials tegen
geweldpleging, alsmede fysieke en/of verbale dreiging en/of intimidatie voorafgaand aan, tijdens
en na afloop van de uitvoering van de dopingcontrole(s).
De wederpartij dient de uitslagen van monsters als verkregen van de Dopingautoriteit in uitvoering
van een overeenkomst inzake het uitvoeren van dopingcontroles te behandelen in
overeenstemming met de Nederlandse wetgeving op het gebied van de privacy.
De wederpartij dient de Dopingautoriteit binnen zeven dagen na besluitvorming door de
betreffende sportbond, op de hoogte te stellen van de informatie bedoeld in artikel 5.10 en 5.11
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van deze voorwaarden en alle door de sportorganisatie genomen besluiten in het kader van het
resultaatmanagement, alsmede de volledige tuchtrechtelijke behandeling en afhandeling. Alle in dit
lid bedoelde informatie dient volledig en correct te zijn en besluiten dienen met redenen te zijn
omkleed.
7.13. De wederpartij dient te beschikken over een op het moment van inwerkingtreding van een
overeenkomst inzake het uitvoeren van dopingcontroles geldend dopingreglement (inclusief de
geldende dopinglijst), dan wel statutaire regeling welke (het gebruik van) doping verbiedt. De
Dopingautoriteit heeft het recht in voorkomende gevallen af te zien van deze eis.
7.14. Bij het niet doorgaan van een wedstrijd, toernooi of evenement waar de Dopingautoriteit op basis
van aangeleverde informatie door en/of overeenstemming met de wederpartij dopingcontroles
heeft gepland, dient de wederpartij de Dopingautoriteit daarvan ten minste drie dagen voor de
geplande dopingcontrole(s) op de hoogte te stellen.
7.15. Indien zich onder de op doping te controleren sporters minderjarigen bevinden, dient de
wederpartij vooraf zorg te dragen voor de voor de uitvoering van de dopingcontrole noodzakelijke
toestemming van ouders of voogd.

Artikel 8

Medewerking Dopingautoriteit bij dopingzaken

8.1. Onder dopingzaak wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: een (mogelijke) overtreding
van het van toepassing zijnde dopingreglement en/of dopingregels.
8.2. Indien sprake is van een uit een dopingcontrole voortvloeiende dopingzaak, zijnde een mogelijke
overtreding van het toepasselijke dopingreglement, is de Dopingautoriteit, indien de wederpartij
dan wel de betrokken sportorganisatie (namens de betrokken sporter) daarom verzoekt, gehouden
het statusrapport aan te leveren. Het statusrapport bevat de door het relevante laboratorium
aangeleverde informatie als bedoeld in de International Standard for Laboratories (WADA Technical
Document TD2003LDOC).
8.3. De Dopingautoriteit levert op schriftelijk verzoek het statusrapport aan:
a.
nadat het onderzoek van het A-deel van het monster is uitgevoerd en van het recht het Bdeel van het monster te (laten) onderzoeken is afgezien; of
b.
nadat het onderzoek van het B-deel van het monster is uitgevoerd.
8.4. Indien de opdrachtgever, dan wel (een orgaan van) de betrokken sportorganisatie aangeeft:
a.
additionele informatie nodig te hebben om een oordeel te kunnen bereiken in de in het vorige
lid van dit artikel bedoelde dopingzaak; en
b.
slechts de Dopingautoriteit deze informatie kan verschaffen; en
c.
naar de mening van de Dopingautoriteit gegronde en dringende redenen aanwezig zijn om
aan dit verzoek gehoor te geven, zal de Dopingautoriteit de additionele informatie
verschaffen.
8.5. De Dopingautoriteit houdt zich het recht voor te bepalen of de additionele informatie mondeling,
schriftelijk, dan wel door middel van een combinatie van beide wordt verschaft.
8.6. De Dopingautoriteit bepaalt of de additionele informatie wordt verschaft door het bureau of door de
bij bedoelde dopingcontrole(s) betrokken dopingcontroleofficial(s).
8.7. Dopingcontroleofficials zullen slechts mondeling verklaringen afleggen en/of vragen beantwoorden
met betrekking tot de door hen verrichte werkzaamheden welke in het kader van de
dopingcontrole voor zover deze vragen louter betrekking hebben op de feitelijke gang van zaken
van de uitgevoerde dopingcontrole.

Artikel 9

Betaling

9.1. Indien bij de overeenkomst een tarief is overeengekomen te betalen door de wederpartij aan de
Dopingautoriteit voor door haar te verrichten diensten zendt de Dopingautoriteit een factuur aan
de wederpartij ter hoogte van het overeengekomen tarief.
a.
Seizoen: indien de opdracht van de wederpartij aan de Dopingautoriteit uitvoering van
dopingcontroles voor een geheel seizoen betreft, dient betaling te geschieden per kwartaal.
Zonder enige korting of verrekening dient betaling van de facturen uiterlijk binnen veertien
dagen na de factuurdatum te geschieden.
b.
Wedstrijd/ toernooi/ evenement: indien de opdracht van de wederpartij aan de uitvoering van
dopingcontroles voor een wedstrijd, toernooi of evenement betreft, dient betaling te geschieden,
zonder enige korting of schuldvergelijking, uiterlijk binnen veertien dagen na de factuurdatum.
Voorafgaand aan de uitvoering van de dopingcontroles dient de wederpartij in ieder geval
vijfenzeventig procent van het overeengekomen tarief aan de Dopingautoriteit te hebben
voldaan.
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c.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.
9.10.

De Dopingautoriteit heeft het recht een van het bovenstaande afwijkende betalingswijze vast
te stellen.
d.
De Dopingautoriteit heeft het recht haar werkzaamheden eerst aan te vangen nadat het
overeengekomen en gefactureerde tarief, of een overeengekomen gedeelte daarvan, door
haar is ontvangen.
e.
Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij zonder verdere aanmaning,
sommatie of ingebrekestelling aan de Dopingautoriteit over het verschuldigde tarief een
rente schuldig van gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent, vanaf de
vervaldag tot aan de betaling. Alle incassokosten en kosten voor juridische en andere
bijstand zowel in als buiten rechte, die erop gericht is betalingen te innen zijn voor rekening
van de wederpartij, onverminderd het recht van de Dopingautoriteit de gesloten
overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. In voorkomend geval wordt
als overeengekomen buitengerechtelijke kosten een minimum van vijftien procent van het
factuurbedrag in rekening gebracht.
Betaling kan uitsluitend geschieden op het door de Dopingautoriteit aangegeven rekeningnummer.
De Dopingautoriteit brengt tarieven van analyses van monsters waarvan de uitslag bij de
wederpartij bekend dient te zijn binnen vierentwintig uur nadat zij bij het
dopingcontrolelaboratorium zijn afgeleverd separaat bij de wederpartij in rekening voor zover zij
de tarieven van dopingcontroles waarvoor deze eis met betrekking tot de termijn niet geldt
overstijgen.
De Dopingautoriteit brengt door haar additioneel gemaakte kosten als gevolg van belastende
analyseresultaten separaat bij de wederpartij in rekening.
Het in de overeenkomst inzake het uitvoeren van dopingcontroles opgenomen tarief is een
vaststaand tarief en niet afhankelijk van het aantal daadwerkelijk in het kader van de
overeenkomst uitgevoerde dopingcontroles, tenzij de niet-uitvoering van een of meer uit de
overeenkomst voortvloeiende dopingcontroles voor rekening en/of risico van de Dopingautoriteit
komt. Indien de niet-uitvoering van een uit de overeenkomst voortvloeiende dopingcontrole voor
rekening en/of risico van de Dopingautoriteit komt, zal evenredige vermindering van het tarief
en/of restitutie plaatsvinden.
De Dopingautoriteit zal schade voortvloeiend uit het niet nakomen door de wederpartij van een of
meer van de in artikel 7 van deze voorwaarden genoemde verplichtingen separaat bij de
wederpartij in rekening brengen.
Indien een of meerdere dopingcontroles komen te vervallen vanwege het afkeuren van een
dopingcontrolestation zal de Dopingautoriteit, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, trachten de
betreffende dopingcontrole(s) op enig later tijdstip alsnog uit te voeren. De Dopingautoriteit heeft
het recht een, vanwege toerekenbare niet nakoming van verplichtingen van de wederpartij in deze,
niet uitgevoerde dopingcontrole in rekening te brengen.
Zolang de wederpartij niet voldoet aan het in artikel 7.13 van deze voorwaarden genoemde
dopingreglement zal de Dopingautoriteit niet overgaan tot uitvoering van de uit de overeenkomst
voortvloeiende dopingcontroles. Indien de wederpartij er niet binnen redelijke termijn in slaagt
alsnog aan genoemde eis te voldoen, heeft de Dopingautoriteit het recht de overeenkomst te
ontbinden. Eventuele uit deze opschorting voortvloeiende schade komt voor rekening van de
wederpartij.
Indien de wederpartij niet voldoet aan de in artikel 7.14 van deze voorwaarden genoemde
verplichting zal een maximum tarief van vijfhonderd Euro (€) bij de wederpartij in rekening worden
gebracht.
Tenzij sprake is van een situatie die valt onder het gesteld in artikel 7.14 juncto artikel 9.9 van
deze voorwaarden heeft de Dopingautoriteit het recht bij vertraging of verlenging van de met de
opdracht gemoeide werkzaamheden eventuele extra kosten bij de wederpartij in rekening te
brengen, indien de vertraging of verlenging toe te rekenen is aan de wederpartij.

Artikel 10

Geheimhouding

10.1. Uitgezonderd het gestelde in het vierde lid van dit artikel, zal ieder der partijen informatie
geheimhouden die zij in het kader van de uitvoering van de tussen de partijen gesloten
overeenkomst(en) van de andere partij ontvangt of op een andere wijze leert kennen, en waarvan
de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de ontvangende partij onderkend
behoort te worden.
10.2. Partijen zullen geen uitlatingen doen in de media, noch tegenover enige andere derde over de
overeenkomst inzake het uitvoeren van dopingcontroles en over de in dat kader uitgevoerde
dopingcontroles. Slechts in onderlinge overeenstemming kan van het bepaalde in dit lid worden
afgeweken.
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10.3. De verplichtingen als genoemd in de twee voorgaande leden zullen onverminderd van kracht
blijven ondanks beëindiging of ontbinding van de overeenkomst(en).
10.4. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde inzake geheimhouding is niet van toepassing
op:
de communicatie van gegevens conform artikel 5.10, artikel 5.11 en artikel 5.12 van deze
voorwaarden;
a.
die gevallen waarin de wederpartij de Dopingautoriteit verzoekt informatie met betrekking tot
dopingcontroles aan derden te verstrekken;
b.
de verplichting die de Dopingautoriteit is aangegaan ten aanzien van het (indirect) doorgeven
van geanonimiseerde uitslagen van dopingcontroles aan de partijen als genoemd in artikel
5.11. van deze voorwaarden;
c.
de verplichting van de wederpartij tot het bekendmaken van enige gegevens met betrekking
tot de uitslag(en) van dopingcontroles slechts en alleen voor zover deze voortvloeit uit de
reglementen van de wederpartij, dan wel de (inter)nationale sportorganisatie(s) aan welke
de gecontroleerde sporter(s) is of zijn verbonden;
d.
de publicatie in het jaarverslag van de Dopingautoriteit van in ieder geval anonieme
gegevens inzake aantallen uitgevoerde dopingcontroles per sport, aangetroffen verboden
stoffen en/of verboden methoden en andere dopingzaken, alsook het resultaat van de
tuchtrechtelijke behandeling van die dopingzaken.

Artikel 11

Uitbesteding

De Dopingautoriteit heeft het recht voor de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden derden in
te schakelen, doch blijft daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk, onverminderd het bepaalde in
artikel 12.

Artikel 12

Aansprakelijkheid

12.1. De Dopingautoriteit is tegenover de wederpartij uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade
die voortvloeit uit een aan Dopingautoriteit toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige
verplichting naar de wederpartij, dan wel uit onrechtmatige daad.
12.2. De aansprakelijkheid van de Dopingautoriteit is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in een
voorkomend geval onder de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
Dit bedrag is maximaal éénmiljoenéénhonderdduizend Euro (€) per voorkomend geval.
12.3. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op enige
vorm van gevolgschade.
12.4. Iedere verplichting tot schadevergoeding vervalt indien de wederpartij niet binnen twee jaar na de
uitvoering van de schadeveroorzakende prestatie een rechtsvordering terzake heeft ingesteld.
12.5. De wederpartij is verplicht de Dopingautoriteit schadeloos te stellen voor alle kosten en te
vrijwaren tegen vorderingen van derden ter vergoeding van schade die is ontstaan door of in
verband met door de Dopingautoriteit verrichte prestaties ten behoeve van de wederpartij. Dit is
slechts anders indien sprake is van onzorgvuldig handelen zijdens de Dopingautoriteit. De
wederpartij is slechts gehouden tot een vrijwaringsplicht jegens de Dopingautoriteit indien en voor
zover de Dopingautoriteit zich op grond van de overeenkomst ook jegens haar op een beperking of
uitsluiting van de aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.
12.6. De beperkingen in de schadevergoedingsplicht van de Dopingautoriteit, alsmede de
vrijwaringsplicht van de wederpartij op basis van deze algemene voorwaarden gelden mede ten
behoeve van werknemers van de Dopingautoriteit en ten behoeve van derden waarvan de
Dopingautoriteit bij de uitvoering van haar verplichtingen gebruikt maakt.
12.7. De wederpartij is verplicht de Dopingautoriteit schadeloos te stellen voor alle kosten en schade,
alsmede te vrijwaren tegen vorderingen van derden ter vergoeding van schade die het gevolg is
van een of meerdere toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de voor de wederpartij uit
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
12.8. De Dopingautoriteit is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een van haar
verplichtingen, indien de tekortkoming is veroorzaakt door een omstandigheid die niet is te wijten
aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.
12.9. De Dopingautoriteit is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien en voor
zover deze het (indirecte) gevolg is van een of meerdere toerekenbare tekortkomingen in de
nakoming van de voor de wederpartij uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
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Artikel 13

Beëindiging van de overeenkomst

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen, wanneer de wederpartij een of meerdere van
haar verplichtingen jegens de Dopingautoriteit niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, heeft de
Dopingautoriteit het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de Dopingautoriteit tot enige
schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht van de Dopingautoriteit op vergoeding van
de schade die het gevolg is van de wanprestatie en/of de opschorting en/of de ontbinding.

Artikel 14

Toepasselijk recht/forumkeuze

14.1. Op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de wederpartij buiten
Nederland is gevestigd en/of verblijft.
14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, tenzij op grond van
dwingendrechtelijke bepalingen een ander forum competent is of partijen in gezamenlijk overleg
ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan een ander forum.

Artikel 15 Overgang, rechten en verplichtingen
15.1. Het staat de Dopingautoriteit vrij haar rechten of verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst
inzake het uitvoeren van dopingcontroles over te dragen aan een nader door haar aan te wijzen
rechtspersoon, die alsdan voor de uitvoering van deze overeenkomst zal zorgdragen. Een zodanige
overdracht heeft geen invloed op de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen uit deze
overeenkomst.
15.2. De in artikel 15.1 genoemde overdracht dient te geschieden in overeenstemming met de wederpartij.
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