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TEST- EN EVALUATIEDIENSTEN: ALGEMENE VOORWAARDEN 
TESTING AND EVALUTION SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 

 
 
In geval van discrepantie of conflict tussen de Engelse en niet-Engelse versies, prevaleert de Engelse versie. / In the event of a discrepancy or conflict 
between the English and non-English versions, the English version shall prevail. 
 

Deze voorwaarden voor test- en evaluatiediensten ("servicevoorwaarden") 
zijn van toepassing op de test- en/of evaluatiediensten die NSF voor de 
klant verricht.  In elk voorstel worden de specifieke diensten beschreven. 
De algemene voorwaarden, deze servicevoorwaarden en het voorstel 
worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "overeenkomst".  Eventuele 
afwijkingen van de algemene voorwaarden en de servicevoorwaarden 
worden vermeld op het voorstel en zijn alleen van toepassing op de 
vermelde diensten. Indien hierin niet gedefinieerd, hebben de termen met 
een hoofdletter in deze servicevoorwaarden dezelfde definitie als in de 
algemene voorwaarden. 
 
1. De looptijd van de overeenkomst wordt verlengd tot de voltooiing van 

de diensten of zoals anders aangegeven op het toepasselijke 
voorstel. 

2. De diensten en de producten vormen geen certificering of registratie 
door NSF.  

3. De klant verklaart en garandeert dat alle monsters die aan NSF 
worden gezonden in een veilige en stabiele staat verkeren, behoorlijk 
geëtiketteerd en verpakt zijn en in omstandigheden verkeren die NSF 
in staat stellen de diensten te verrichten. De klant moet NSF vooraf 
schriftelijk op de hoogte brengen wanneer hij monsters stuurt met 
gezondheids- of veiligheidsproblemen, met inbegrip van gekende of 
vermoede toxische stoffen of andere verontreinigende stoffen, en in 
de kennisgeving de waarschijnlijke graad van verontreiniging 
vermelden, evenals de risico's voor de faciliteiten, de instrumenten en 
het personeel van het NSF in verband met de toestand. De klant zal 
verantwoordelijk zijn voor alle extra kosten met de juiste verwijdering 
van gevaarlijk afval afkomstig van het monster, al dan niet 
omschreven als gevaarlijk afval. De klant is te allen tijde aansprakelijk 
voor de veiligheid, de verpakking en de verzekering van het monster 
vanaf de verzending ervan tot de levering ervan aan NSF.  In geen 
geval zal de klant een monster aan NSF toezenden zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van NSF. 

4. De klant stemt ermee in dat hij NSF de informatie zal verstrekken die 
nodig is voor de uitvoering van de diensten.  De klant verklaart en 
garandeert dat, voor zover hem bekend en bekend, de informatie die 
aan NSF is verstrekt ten behoeve van de diensten waarheidsgetrouw, 
accuraat en volledig is. 

5. Indien de diensten mede inhouden dat NSF rechtstreeks op een 
locatie veldmonsters neemt, verklaart en garandeert de klant dat (a) 
NSF toestemming heeft van de locatie-eigenaar om de locatie te 
betreden en de monsters te nemen, en (b) de locatie veilig 
toegankelijk is en het monster veilig kan worden gehanteerd en 
vervoerd door NSF-personeel. De klant is verantwoordelijk voor de 
naleving van de voorschriften inzake gevaarlijk afval, met inbegrip 
van informatie, vervoer en verwijdering. 

6. Tenzij anders vermeld op het toepasselijke Voorstel, is NSF niet 
verantwoordelijk voor de opslag van monsters die door de Klant naar 
NSF worden verzonden. Monsters kunnen worden vernietigd tijdens 
de uitvoering van de Diensten en in dit geval machtigt Opdrachtgever 

These Testing and Evaluation Services Terms and Conditions (“Service 
Terms”) govern testing and/or evaluation Services performed by NSF for 
the Client.  Each Proposal shall outline the specific Services. The General 
Terms, these Service Terms and the Proposal shall collectively be 
referred to herein as the “Agreement.”  Any variations to the General 
Terms and Service Terms shall be identified on the Proposal and apply 
only to the identified Services. If not defined herein, the capitalized terms 
in these Service Terms shall have the same definition as identified in the 
General Terms. 
 
 
 
1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 

Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal. 
2. The Services and the Deliverables do not constitute certification or 

registration by NSF.  
3. Client represents and warrants that all samples sent to NSF shall be 

in a safe and stable condition, properly labeled and packaged and in 
conditions that allow for NSF to perform the Services. Client shall 
provide prior written notice to NSF when sending samples with 
health or safety concerns, including any known or suspected 
toxicants or other contaminants, and include in the notice the 
probable degree of contamination, as well as the risks to NSF 
facilities, instruments, and personnel related to the condition. Client 
will be responsible for all extra costs with the proper disposal of 
hazardous waste originating from the sample, whether or not 
described as hazardous waste. Client will at all times be liable for 
the security, packaging, and insurance of the sample from its 
dispatch until it is delivered to NSF.  Under no circumstances shall 
the client forward any sample to NSF without NSF’s prior written 
agreement. 

4. Client agrees that it will supply NSF with the information required for 
performance of the Services.  Client represents and warrants that, 
to the best of its information and knowledge, the information given to 
NSF for purposes of the Services is true, accurate, and complete. 

5. Where the Services include NSF taking field samples directly from a 
Site, Client represents and warrants that (a) NSF has permission 
from the Site owner to access the Site and take the samples, and (a) 
the Site is safely accessible and the sample is safe to handle and 
transport by NSF personnel. Client is responsible for ensuring 
compliance with hazardous waste regulations, including information, 
transportation and disposal. 

6. Unless otherwise identified on the applicable Proposal, NSF will not 
be responsible for the storage of samples sent to NSF by the Client. 
Samples may be destroyed during the performance of the Services 
and, in this event, Client hereby authorizes NSF to destroy samples 
immediately after the completion of the Services at NSF’s discretion, 
without notice to Client and in a manner determined solely by NSF. 
NSF may retain any samples are required by law, rule or regulation. 
Client shall be responsible for all costs for disposing of the samples. 
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NSF hierbij om monsters onmiddellijk na de voltooiing van de 
Diensten naar goeddunken van NSF te vernietigen, zonder 
kennisgeving aan Opdrachtgever en op een wijze die uitsluitend door 
NSF wordt bepaald. NSF kan alle monsters bewaren die vereist zijn 
door de wet, regel of regelgeving. Opdrachtgever is verantwoordelijk 
voor alle kosten voor het afvoeren van de monsters. Monsters zullen 
niet aan de Klant worden geretourneerd, tenzij anders vermeld op het 
toepasselijke Voorstel en in dergelijke gevallen, op kosten van de 
Klant. NSF is niet verplicht monsters op te slaan of aan 
Opdrachtgever te retourneren. 

7. De term "prestaties" betekent alle resultaten (inclusief testresultaten), 
opinies, rapporten, samenvattingen, conclusies of andere uitkomsten 
van de diensten, of materialen, informatie, gegevens, rapporten of 
andere werkproducten die NSF levert in verband met de diensten. De 
prestaties weerspiegelen de bevindingen van NSF op het ogenblik 
dat de diensten worden uitgevoerd en zijn gebaseerd op de informatie 
die aan NSF werd verstrekt en zetten schriftelijk de bevindingen van 
NSF uiteen, uitsluitend met betrekking tot de daarin geïdentificeerde 
aangelegenheden. NSF kan van tijd tot tijd voorlopige prestaties aan 
de klant verstrekken, die onderhevig zijn aan wijzigingen. Tenzij 
schriftelijk anders bepaald door NSF, zijn de producten uitsluitend 
bestemd voor intern gebruik door de klant. Indien van toepassing, 
kunnen een vervaldatum en voorwaarden met betrekking tot het 
gebruik van de prestatie door NSF worden vastgesteld en aan de 
klant worden verstrekt.   

8. De klant zal geen van de volgende dingen doen of laten doen: (a) de 
diensten of prestaties gebruiken op een wijze die in strijd is met de 
instructies van NSF; (b) de prestaties wijzigen, redigeren of 
aanpassen; (c) de prestaties bekendmaken in een rechtszaak of 
overheidsprocedure zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van NSF, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving; of (d) enige 
verbondenheid met NSF vermelden, suggereren of impliceren, of enig 
aspect van de activiteiten, praktijken, methoden, processen, 
goederen of diensten van de klant onderschrijven of goedkeuren door 
NSF. 

9. In het geval dat de diensten dienen ter naleving van of conformiteit 
met eisen van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot eisen 
met betrekking tot GMP, eisen aan de toeleveringsketen, 
franchisegevers en detailhandelaren, machtigt de klant NSF om te 
communiceren met en de toepasselijke informatie met betrekking tot 
de diensten en de toepasselijke prestaties aan dergelijke derde 
partijen bekend te maken.  

10. De klant erkent dat NSF houder is van verschillende accreditaties die 
evaluatie, audit en inspecties door accreditatie- en toezichtsinstanties 
vereisen.  De klant stemt ermee in dat dergelijke accreditatie-
/toezichtinstanties alle diensten en de bijbehorende gegevens, 
informatie en te leveren prestaties voor de diensten mogen 
beoordelen, bijwonen en analyseren, ongeacht of dit bij de klant, NSF 
of elders gebeurt.  Voor zover vereist door dergelijke accreditatie-
/toezichtinstanties met betrekking tot de specifieke diensten die aan 
de klant worden verleend, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in dat 
NSF de informatie over de klant of de monsters van de klant aan 
derden bekend mag maken zoals opgedragen door dergelijke 
accreditatie-/toezichtinstanties. 

11. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst en voor een periode 
van 1 jaar daarna, zal de klant niet direct of indirect huidige NSF-
werknemers of onafhankelijke contractanten of diegenen die NSF-
werknemer of onafhankelijke contractant waren gedurende de laatste 
12 maanden voorafgaand aan het einde van deze overeenkomst 

Samples shall not be returned to Client unless identified otherwise 
on the applicable Proposal and in such cases, at Client’s expense. 
NSF is not obligated to store samples or to return samples to Client. 

7. The term “Deliverables” means any results (including test results), 
opinions, reports, summaries, conclusions or other outcomes of the 
Services, or materials, information, data, reports, or other work 
product which NSF provides in connection with the Services. The 
Deliverables reflect the findings of NSF at the time Services are 
performed and based on the information provided to NSF and set 
forth in writing the findings of NSF solely with respect to the matters 
identified therein. NSF may from time to time provide Client with 
preliminary Deliverables, which are subject to change. Unless 
provided otherwise by NSF in writing, the Deliverables are only for 
Client’s internal use. If applicable, a date of expiration and conditions 
relating to the use of the Deliverable may be established by NSF and 
provided to the Client.   

8. The Client shall not do or permit to be done any of the following: (a) 
use the Services or Deliverables in a manner contrary to NSF’s 
instructions; (b) alter, redact or modify any Deliverables; (c) disclose 
the Deliverables in any litigation or government proceeding without 
NSF’s prior written consent unless required by applicable law; or (d) 
state, suggest or imply any affiliation with NSF, or any endorsement 
or approval of any aspect of the Client’s business, practices, 
methods, processes, goods or services by NSF. 

9. In the event the Services are for purposes of compliance with or 
conformity to a third party’s requirements, including but not limited to 
requirements related to GMP, supply chain requirements, 
franchisors, and retailors, Client authorizes NSF to communicate 
with and disclose to such third parties the applicable information 
concerning the Services and the applicable Deliverables to such 
third parties.  

10. Client acknowledges that NSF holds various accreditations that 
require review, audit, and inspections by accreditation and oversight 
bodies.  Client agrees that such accreditation/oversight bodies may 
review, witness, and analyze any Services and the associated data, 
information and Deliverables for the Services, whether at the 
premises of Client, NSF, or elsewhere.  To the extent required by 
such accreditation/oversight bodies with respect to the particular 
Services provided to Client, Client expressly consents that NSF may 
disclose to third parties the information about Client or Client’s 
samples as directed by such accreditation/oversight bodies. 

11. During the term of this Agreement and for a period of 1 year 
thereafter, Client shall not directly or indirectly solicit, hire, engage, 
contract or employ, or introduce to another third party to do the 
same, any current NSF employees or independent contractors or 
those who were an NSF employee or independent contractor within 
the last 12 months prior to the end of this Agreement (collectively 
“NSF Personnel”). In the event of a breach of this Section, Client 
shall pay NSF an amount equal to the greater of two times the 
amount (a) NSF paid such NSF Personnel in the prior 12 months or 
(b) Client or third party agrees to pay such NSF Personnel in the next 
12 months. Client agrees this is a reasonable and fair remedy for 
Client’s breach of this Section. 
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(gezamenlijk "NSF-personeel") benaderen, inhuren, in dienst nemen, 
contracteren of in dienst nemen, of een andere derde partij 
introduceren om hetzelfde te doen. In geval van schending van deze 
paragraaf, zal de klant NSF een bedrag betalen dat gelijk is aan het 
hoogste van twee keer het bedrag (a) dat NSF aan dergelijk NSF-
personeel heeft betaald in de voorafgaande 12 maanden of (b) dat de 
klant of een derde partij ermee instemt om dergelijk NSF-personeel 
te betalen in de volgende 12 maanden. De klant stemt ermee in dat 
dit een redelijke en billijke genoegdoening is voor de schending door 
de klant van dit Artikel. 

 
 


