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Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op 
elke totstand gekomen overeenkomst op afstand en / of in persoon tussen ondernemer en 
consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten of in persoon, wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld online.  
3. Voor het geval dat naast de algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds 
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt 
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten 
en/of diensten. De producten zijn door Food & Drugs Administration USA goedgekeurd voor 
gebruik door mensen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van 
het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of 
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 
bijzonder: 
o de prijs inclusief belastingen; 
o de eventuele kosten van aflevering; 
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 
zijn; 
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
o het termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 
de prijs garandeert; 
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de 
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het 
reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 
voor de consument te raadplegen is; 
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het 
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 
gesloten; 
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen. 
 
Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment 
van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 
voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg of in persoon heeft aanvaard, 
bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische 
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en 
zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de 
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan 
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond 
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden 
te verbinden. 
 
 
 



 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan 
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 
herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de 
eerste levering. 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende 24 uur. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na 
ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en 
aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. In geval van persoonlijke afname van 
het produkt geld hetzelfde. 
2. Indien het produkt ontvangen is via de post, zal tijdens de bedenktijd van 24 uurde consument 
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate 
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst 
te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle 
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan 
de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke 
instructies. 
Bij levering van diensten:. 
3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de 
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke 
instructies. 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten 
van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
3.De consument betaald USD 100 aan de ondernemer indien voortgang van het proces van 
onderzoek na 24 uur tot een maximum van 48 uur herroepen wordt. 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in 
lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk 
in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft; 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de 
bedenktijd is verstreken; 
b. betreffende weddenschappen en loterijen. 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 9 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
in labtarieven of koersschommelingen. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit 
dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke 
regelingen of bepalingen 
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de 
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de 
ondernemer kan doen gelden. 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen 
tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft 
gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is 
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 
dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging 
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden 
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst 
heeft bericht. 
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich 
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op 
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij 
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een 
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
Artikel 12 – Betaling & Restitutie 
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde 
bedragen direkt bij afname van monsters te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot 
het verlenen van een dienst, vangt dit termijn aan nadat de consument de bevestiging van de 
overeenkomst heeft ontvangen. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een 
vooruitbetaling van 100% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de 
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende 
bestelling of dienst na 24 uur. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te 
vermijden. 
4. Restitutie : Betaalde gelden worden niet gerestitiueerd na de betaling en verrichting van de 
dienst. 
 
 
 
 
 



Artikel 13 - Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend in Surinaams recht van toepassing.  
 
 
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten 
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige 
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op 
een duurzame gegevensdrager. 
 
 
II. Aanvullende Voorwaarden 
Artikel 15 - Definities 
In deze voorwaarden gelden definities als opgenomen in bovenstaande algemene voorwaarden. 
Daarnaast wordt verstaan onder: 
Laboratorium: het laboratorium waarmee de ondernemer samenwerkt en dat op regelmatige of 
incidentele basis DNA-testen uitvoert voor de ondernemer. 
Artikel 16 – Voorwaarden inzake uitvoering van DNA-test 
1. Ondernemer zal uitsluitend overgaan tot het uitvoeren van de bestelde DNA-test nadat 
volledige betaling is ontvangen en op voorwaarde dat de consument de Algemene Voorwaarden 
van DNA lab Suriname heeft accepteerd. 
2. Door het toezenden van de DNA-monsters aan het laboratorium stemt de consument in met de 
uitvoering van het onderzoek. Het herroepingsrecht van de consument vervalt zodra het 
laboratorium met de uitvoering van de DNA-test is begonnen. 
3. Indien de consument naar de redelijke mening van de ondernemer en/of het laboratorium niet 
heeft voldaan aan de voorwaarden en/of vereisten voor uitvoering van de DNA-test; of indien het 
uitvoeren van de DNA-test naar de redelijke mening van de ondernemer en/of het laboratorium 
praktisch niet mogelijk en/of ethisch onverwantwoord is; dan heeft de ondernemer het recht om 
van het doen uitvoeren van de DNA-test af te zien. De ondernemer mag, maar is niet gehouden 
de consument in de gelegenheid te stellen om de oorzaak van deze beslissing weg te nemen. 
Indien ondernemer definitief beslist niet over te gaan tot het doen uitvoeren van de DNA-test zal 
de ondernemer de prijs betaald door de consument terugbetalen. 
Artikel 17 – Onvoldoende DNA-materiaal 
Wangslijm tests: Indien uit één of meer aan het laboratorium toegezonden DNA-monsters niet 
voldoende DNA-materiaal, of geen DNA-materiaal van een adequate kwaliteit kan worden 
verkregen om tot de uitvoering van de test over te gaan, dan zal ondernemer eenmalig kosteloos 
materiaal voor het afnemen van een nieuw DNA-monster (of nieuwe DNA-monsters) ter 
beschikking stellen en het nieuwe DNA-monster (of de nieuwe DNA-monsters) door het 
laboratorium doen analyseren. 
 
Bij Non – Invasive Prenatale Vaderschapstesten kan er onvoldoende DNA van de foetus in het 
bloed ookal na het minimum van 9 weken zwangerschap gevonden worden. Hierdoor kan de 
DNA van de Foetus niet ontrokken worden. 
Hier zijn eigen risico kosten van USD 175,- verbonden voor de consument die ingehouden 
worden voor de gemaakte kosten klinische en verzending. 
De rest van de betaalde kosten worden gerestitueerd aan de consument. 
Indien de moeder beslist door te gaan met vervolg bloedafgifte na onbepaalde tijd ( voor de 
geboorte) zijn er opnieuw eigen risico kosten van USD 175,- die apart in rekening worden 
gebracht. 
 
Artikel 18 : ISO/IEC 17025 & ISFG  
Voor internationale diensten bij de rechtbanken, immigratie en/of gemeenten wordt een ISFG 
membership nummer geeist op de DNA rapporten. 
Het ISFG membership nr van DDC dnacenter.com USA- Ohio is 1151 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 19 - Aansprakelijkheid 
1. De ondernemer stelt overeenkomstig het aanbod en het bovenstaande kosteloos middelen 
voor de afname van DNA-monsters ter beschikking. Indien het materiaal mee gegeven wordt is 
gebruik door consument van andere middelen voor afname van DNA-monsters  geheel voor 
risico van de consument. In geval van het gebruik van andere dan de ter beschikking gestelde 
middelen zijn de ondernemer en het laboratorium gerechtigd om niet tot uitvoering van de DNA-
test over te gaan en, indien zij wél tot uitvoering van de DNA-test overgaan, zijn zij niet 
aansprakelijke voor het niet verkrijgen van resultaten of het verkrijgen van onjuiste resultaten. 
2. Consument is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van 
het niet, onjuist of onvolledig invullen van gegevens en het verstrekken van onjuiste of 
onvolledige informatie door consument en/of andere te testen personen. 
3. Consument is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juist 
en volledig informeren en verkrijgen van toestemming van alle te testen personen of 
(ingeval van minderjarigen) hun wettelijk vertegenwoordiger(s). 
4. De ondernemer noch het laboratorium is aansprakelijk indien de resultaten van een 
rechtsgeldige DNA-test door een rechter, overheidsinstantie of andere instantie niet als 
bewijsmiddel worden geaccepteerd. 
5. De aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de consument zal in geen geval hoger zijn 
dan het bedrag betaald door of voor de consument voor het product of de dienst in verband 
waarmee de aansprakelijkheid van de ondernemer wordt ingeroepen. 
6. Eigen Risico bij het zelf afnemen van de DNA bij elke individu is gesteld op 150 USD. 
Bij het NIET volgen van de juiste instruktie gegeven zal de DNA niet te verkrijgen zijn bij het 
verifieren voor onderzoek. 
 
 
De DNA lab Services Suriname    Akkoord : 
Licensed DDC agent 
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