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Artigo 3º - Aplicabilidade  
1. As presentes condições gerais aplicam-se a todas as ofertas do empresário e a todos os 
contratos à distância e/ou presenciais celebrados entre o empresário e o consumidor.  
2. Antes da celebração do contrato à distância ou presencialmente, o texto das presentes 
condições gerais será disponibilizado online ao consumidor. 
3. No caso de, para além dos termos e condições gerais, também se aplicarem condições 
específicas do produto ou serviço, aplicam-se mutatis mutandis os parágrafos segundo e terceiro 
e o consumidor pode sempre invocar a disposição aplicável que lhe seja mais adequada no caso 
de termos e condições gerais conflitantes. mais favorável. 
Artigo 4.º - A oferta  
1. Se uma oferta tiver um período de validade limitado ou estiver sujeita a condições, tal será 
expressamente indicado na oferta. 2. A oferta contém uma descrição completa e precisa dos 
produtos e/ou serviços oferecidos. Os produtos são aprovados para uso humano pela Food & 
Drug Administration EUA. A descrição é suficientemente detalhada para permitir uma avaliação 
adequada da oferta pelo consumidor. Caso o empreendedor utilize imagens, estas são uma 
representação fiel dos produtos e/ou serviços oferecidos. Erros ou erros óbvios na oferta não são 
vinculativos para o empreendedor.  
3. Cada oferta contém tal informação que fica claro para o consumidor quais direitos e 
obrigações estão associados à aceitação da oferta. Isto diz respeito em particular:  
o ao preço incluindo impostos;  
o quaisquer custos de entrega;  
o a forma como o acordo será celebrado e quais as ações necessárias para tal;  
o se o direito de retirada é aplicável ou não;  
o a forma de pagamento, entrega e execução do contrato;  
o o prazo de aceitação da oferta, ou o prazo em que o empresário garante o preço;  
o o montante da tarifa de comunicação à distância se os custos de utilização da tecnologia de 
comunicação à distância forem calculados numa base diferente da tarifa de base regular para o 
meio de comunicação utilizado; o se o contrato é arquivado após a sua celebração, e assim 
sucessivamente sim, de que forma pode ser consultado pelo consumidor;  
o a forma como o consumidor, antes de celebrar o contrato, pode verificar os dados por si 
fornecidos no âmbito do contrato e, se assim o desejar, restaurá-los;  
o quaisquer outros idiomas em que, além do holandês, o contrato possa ser celebrado;  
o os códigos de conduta a que o empresário se submeteu e a forma como o consumidor pode 
consultar estes códigos de conduta eletronicamente. 
 
Artigo 5º - O contrato  
1. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, o contrato é celebrado no momento da aceitação pelo 
consumidor da oferta e do cumprimento das condições associadas.  
2. Caso o consumidor tenha aceitado a oferta eletronicamente ou pessoalmente, o 
empreendedor confirmará imediatamente o recebimento da aceitação da oferta. 
3. Se o contrato for celebrado eletronicamente, o empresário tomará as medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para garantir a transferência eletrônica de dados e garantir um 
ambiente web seguro. Se o consumidor puder pagar eletronicamente, o empresário observará as 
medidas de segurança cabíveis.  
4. O empresário pode informar-se - dentro dos enquadramentos legais - se o consumidor pode 
cumprir as suas obrigações de pagamento, bem como todos os factos e fatores que sejam 
importantes para uma celebração responsável do contrato à distância. Se com base nesta 
investigação o empresário tiver boas razões para não celebrar o contrato, ele tem o direito de 
recusar um pedido ou pedido fundamentado ou anexar condições especiais à execução.  
5. O empresário enviará ao consumidor as seguintes informações junto com o produto ou 
serviço, por escrito ou de forma que possa ser armazenada pelo consumidor de forma acessível 
em suporte de dados durável:  
a. empreendedor onde o consumidor pode ir;  
b. as condições e a forma como o consumidor pode fazer uso do direito de rescisão, ou uma 
declaração clara sobre a exclusão do direito de rescisão;  
c. as informações sobre garantias e serviço pós-venda existente;  
d. a informação constante do n.º 3 do artigo 4.º destes termos e condições, salvo se o 
empresário já tiver prestado essa informação ao consumidor antes da celebração do contrato;  
e. os requisitos para rescindir o contrato se o contrato tiver uma duração superior a um ano ou 
for por tempo indeterminado.  
6. No caso de transacção de longo prazo, o disposto no número anterior aplica-se apenas à 
primeira entrega. 



 
Artigo 6º - Direito de rescisão  
Na entrega dos produtos:  
1. Na compra de produtos, o consumidor tem a opção de rescindir o contrato no prazo de 24 
horas, sem fundamentação. Este período de reflexão inicia-se no dia seguinte ao da receção do 
produto pelo consumidor ou representante previamente designado pelo consumidor e 
comunicado ao empresário. O mesmo se aplica em caso de compra pessoal do produto. 2. Se o 
produto tiver sido recebido por correio, o consumidor manuseará o produto e a embalagem com 
cuidado durante o período de reflexão de 24 horas. Ele apenas desembalará ou usará o produto 
na medida necessária para avaliar se deseja mantê-lo. Se ele fizer uso de seu direito de retirada, 
ele devolverá o produto com todos os acessórios fornecidos e - se razoavelmente possível - na 
condição e embalagem originais ao empresário, de acordo com as instruções razoáveis e claras 
fornecidas pelo empresário.  
Ao prestar serviços : .  
3. Para fazer uso do seu direito de rescisão, o consumidor deverá consultar as instruções 
razoáveis e claras fornecidas pelo empresário com a oferta e/ou o mais tardar no momento da 
entrega. 
 
Artigo 7º - Custos em caso de rescisão  
1. Se o consumidor fizer uso do seu direito de rescisão, os custos máximos de devolução serão 
por sua conta. 2. Caso o consumidor tenha pago um valor, o empresário reembolsará esse valor 
o mais rápido possível, mas o mais tardar 30 dias após a devolução ou desistência. 
3. O consumidor paga USD 100 ao empresário se o andamento do processo de investigação for 
revogado após 24 horas até um máximo de 48 horas. 
 
Artigo 8º - Exclusão do direito de rescisão  
1. O empresário pode excluir o direito de rescisão do consumidor na medida prevista nos n.ºs 2 e 
3. A exclusão do direito de rescisão só se aplica se o empresário o indicar claramente na oferta, 
em menos a tempo da conclusão do acordo. declarou .  
2. A exclusão do direito de retirada só é possível para os produtos:  
a. que tenham sido estabelecidas pelo empresário de acordo com as especificações do 
consumidor;  
b. que são claramente de natureza pessoal;  
c. que não podem ser devolvidos devido à sua natureza;  
d. que pode estragar ou envelhecer rapidamente;  
e. cujo preço está sujeito a oscilações do mercado financeiro sobre as quais o empresário não 
tem influência;  
3. A exclusão do direito de rescisão só é possível para os serviços:  
a . cuja entrega tenha começado com o consentimento expresso do consumidor antes de 
expirado o período de reflexão;  
b . sobre apostas e loterias. 
 
Artigo 9º - O preço  
1. Durante o período de validade indicado na oferta, os preços dos produtos e/ou serviços 
oferecidos não sofrerão aumentos, salvo alterações de preços resultantes de alterações nas 
taxas de laboratório ou flutuações cambiais. 2. Contrariamente ao número anterior, o empresário 
pode oferecer produtos ou serviços cujos preços estejam sujeitos a flutuações do mercado 
financeiro e sobre os quais o empresário não tenha influência, com preços variáveis. Esta 
dependência das flutuações e o facto de quaisquer preços indicados serem preços-alvo são 
indicados na oferta. 3. Os aumentos de preços no prazo de 3 meses após a celebração do 
contrato só são permitidos se resultarem de regulamentos ou disposições estatutárias. 4. Os 
aumentos de preços a partir de 3 meses após a celebração do contrato só são permitidos se o 
empresário assim o estipular e resultarem de disposições ou disposições legais 
 
Artigo 10º - Conformidade e Garantia  
1. O empreendedor garante que os produtos e/ou serviços cumprem o contrato, as 
especificações constantes da oferta, os requisitos razoáveis de fiabilidade e/ou usabilidade e as 
disposições legais existentes à data da celebração do acordo e/ou regulamentos 
governamentais. 
2. Uma garantia prestada pelo empresário, fabricante ou importador não afeta os direitos e 
reivindicações legais que o consumidor pode opor ao empresário com base no contrato. 
 



Artigo 11º - Entrega e execução  
1. O empresário terá o maior cuidado possível na recepção e execução de encomendas de 
produtos e na apreciação de pedidos de prestação de serviços. 2. O local de entrega é a morada 
que o consumidor deu a conhecer à empresa. 3. Com a devida observância do disposto no artigo 
4.º das presentes condições gerais, a empresa executará as encomendas aceites com 
celeridade mas o mais tardar no prazo de 30 dias, salvo acordo de prazo de entrega superior. Se 
a entrega estiver atrasada, ou se um pedido não puder ser executado ou apenas parcialmente, o 
consumidor será notificado disso o mais tardar 30 dias após ter feito o pedido. 4. Se a entrega de 
um produto encomendado se revelar impossível, o empresário envidará todos os esforços para 
disponibilizar um artigo de substituição. O mais tardar no momento da entrega, será indicado de 
forma clara e compreensível que um item de substituição está sendo entregue. O direito de 
rescisão não pode ser excluído para itens de substituição. Os custos de qualquer envio de 
devolução são por conta do empresário.  
5 . O risco de danos e/ou extravio dos produtos é do empresário até ao momento da entrega ao 
consumidor ou a um representante previamente designado e comunicado ao empresário, salvo 
acordo expresso em contrário. 
 
Artigo 12º – Pagamento e Reembolso  
1. Salvo acordo em contrário, os montantes devidos pelo consumidor devem ser pagos 
imediatamente após a receção das amostras. No caso de um contrato de prestação de serviço, 
este prazo começa após o consumidor ter recebido a confirmação do contrato.  
2. Na venda de produtos a consumidores, poderá ser estipulado um adiantamento de 100% nos 
termos e condições gerais. Quando o pagamento antecipado é estipulado, o consumidor não 
pode fazer valer quaisquer direitos no que diz respeito à execução da encomenda ou serviço 
relevante após 24 horas.  
3. O consumidor tem o dever de evitar imprecisões nos dados de pagamento fornecidos ou 
declarados. 
4. Reembolsos: Os valores pagos não são reembolsáveis após o pagamento e execução do 
serviço. 
 
 
Artigo 13 - Disputas  
1. Os acordos entre o empresário e o consumidor aos quais se aplicam estes termos e 
condições gerais são regidos exclusivamente pela lei surinamesa. 
 
Artigo 14º - Disposições adicionais ou divergentes As disposições  
adicionais ou divergentes das presentes condições gerais não podem prejudicar o consumidor e 
devem ser registadas por escrito ou de forma a que possam ser armazenadas pelo consumidor 
de forma acessível em uma base durável. portador de dados. 
 
II. Termos adicionais 
Artigo 15º - Definições  
Nestes termos e condições, aplicam-se as definições constantes dos termos e condições gerais 
acima. Além disso, entende-se o seguinte :  
Laboratório : o laboratório com o qual o empresário trabalha em conjunto e que realiza testes de 
DNA para o empresário de forma regular ou incidental. 
 
Artigo 16 – Condições relativas à realização do teste de DNA  
1. O empresário somente realizará o teste de DNA solicitado após o recebimento do pagamento 
integral e sob a condição de que o consumidor tenha aceitado as Condições Gerais do DNA lab 
Suriname.  
2. Ao enviar as amostras de DNA ao laboratório, o consumidor concorda com a realização da 
pesquisa. O direito de rescisão do consumidor expira assim que o laboratório começar a realizar 
o teste de DNA.3. Se, na opinião razoável do empresário e/ou do laboratório, o consumidor não 
tiver reunido as condições e/ou requisitos para a realização do teste de DNA; ou se, na opinião 
razoável do empresário e/ou do laboratório, a realização do teste de DNA for praticamente 
impossível e/ou eticamente irresponsável; então o empresário tem o direito de se abster de 
realizar o teste de DNA. O empresário pode, mas não é obrigado, a dar ao consumidor a 
oportunidade de afastar a causa desta decisão. Caso o empresário decida definitivamente não 
prosseguir com o teste de DNA, o empresário reembolsará o preço pago pelo consumidor. 
Artigo 17 – Material de DNA insuficiente  
Testes de muco da bochecha: Se material de DNA insuficiente ou material de DNA de qualidade 
adequada não puder ser obtido a partir de uma ou mais amostras de DNA enviadas ao 



laboratório para realizar o teste, o empresário disponibilizará, uma vez gratuitamente, material 
para tomar uma nova amostra de DNA (ou novas amostras de DNA) e fazer com que a nova 
amostra de DNA (ou novas amostras de DNA) seja analisada pelo laboratório. 
 
Testes de Paternidade Pré-Natais Não Invasivos , DNA fetal insuficiente pode ser encontrado no 
sangue mesmo após o mínimo de 9 semanas de gravidez. Como resultado, o DNA do feto não 
pode ser extraído. 
Há um custo dedutível de USD 175 para o consumidor, que é deduzido dos custos clínicos e de 
envio. 
O restante dos custos pagos será reembolsado ao consumidor. 
Se a mãe decidir continuar com a doação de sangue continuada após um período de tempo 
indefinido (antes do nascimento), haverá novamente uma franquia de USD 175, que será 
cobrada separadamente. 
 
Artigo 18: ISO/IEC 17025 & ISFG 
Para serviços internacionais nos tribunais, imigração e/ou municípios, é necessário um número 
de membro do ISFG nos relatórios de DNA. 
O número de membro ISFG de DDC dnacenter.com USA- Ohio é 1151 
 
Artigo 19º - Responsabilidade  
1. De acordo com a oferta e acima, o empresário disponibiliza gratuitamente recursos para a 
recolha de amostras de ADN. Caso o material seja cedido, a utilização pelo consumidor de 
outros meios para coleta de amostras de DNA é de inteira responsabilidade do consumidor. Em 
caso de utilização de recursos diferentes dos disponibilizados, o empresário e o laboratório têm o 
direito de não realizar o teste de DNA e, caso procedam à realização do teste de DNA, não se 
responsabilizam pela não obtenção dos resultados. ou obter resultados incorretos.  
2. O consumidor é total e exclusivamente responsável e responsabilizado pelas consequências 
do não preenchimento dos dados, de forma incorreta ou incompleta, e do fornecimento de 
informações incorretas ou incompletas pelo consumidor e/ou outras pessoas a serem testadas.  
3. O consumidor é total e exclusivamente responsável pela informação e autorização 
correcta e completa de todas as pessoas a testar ou (no caso de menores) do(s) seu(s) 
representante(s) legal(is ) .  
4. Nem o empresário nem o laboratório são responsáveis se os resultados de um teste de DNA 
legalmente válido não forem aceitos como prova por um juiz, órgão governamental ou outro 
órgão.  
5. A responsabilidade do empresário perante o consumidor não excederá em caso algum o 
montante pago pelo ou para o consumidor pelo produto ou serviço em relação ao qual a 
responsabilidade do empresário é invocada. 
6. O excesso ao coletar o DNA de cada indivíduo é fixado em US$ 150. 
Se você NÃO seguir as instruções corretas, o DNA não estará disponível durante a verificação 
para pesquisa. 
 
 
Contrato de Serviços de Laboratório de DNA do Suriname:  Agente DDC licenciado 
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