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HOOFDSTUK 1
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN L² MAATVOERING BV
Artikel 1
1.1

Artikel 2
2.1

Artikel 3
3.1
3.2

Artikel 4
4.1
4.2

a)
b)
c)
d)
e)

4.3
4.4

Artikel 5
5.1
5.2
5.3
5.4

Artikel 6
6.1

6.2

Geldigheid
Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen aanvrager/ opdrachtgever enerzijds en
aanbieder /opdrachtnemer anderzijds. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbieding/ overeenkomst.
Wijziging en/of aanvulling van der partijen overeenkomst geldt uitsluitend indien schriftelijk vastgelegd.

Aanbieding
Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd.

Overeenkomst
De overeenkomst geldt eerst dan als gesloten wanneer de aanbieder, na ontvangst van de opdracht schriftelijk
bevestigd heeft deze te accepteren.
Ten aanzien van deze overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich
te onderwerpen aan het Nederlands recht en domicilie te kiezen ter plaatse van de hoofdvestiging van de
opdrachtgever.

Omvang van het werk
De opdracht omvat het werk, zoals dit in de aanbieding is omschreven.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders te overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en
voorzieningen niet tot de verplichtingen van de opdrachtnemer. De opdrachtgever neemt op zich ervoor zorg te
dragen dat deze leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de
uitvoering van het door de opdrachtnemer aangenomen werk geen vertraging ondervindt.
Grond-, bestratings-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoor-, schilder- en stofferingswerk
of andere bijkomende werken van welke aard dan ook.
Meerdere hulp voor het verplaatsen van stukken welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede
de te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen.
Het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en
ladders. Deze steigers, stellingen, ladders e.d. dienen te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de betreffende
overheids- c.q. semi- overheidsinstanties.
De levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit, nodig voor de uitvoering van
de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling.
Het tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen, in de directe nabijheid van het uit te voeren werk, van een
droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte, van voldoende omvang, als onderkomen voor het
personeel van de opdrachtnemer en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en
persoonlijke eigendommen van het personeel.
De opdrachtgever zal zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van
voedingsleidingen, aansluitingen precariorechten, Hinderwet e.d.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoort het leveren van revisietekeningen niet tot de
verplichting van de opdrachtnemer.

De prijs
De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen of tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende
prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van de opdrachtnemer
geldende normale arbeidstijden, tenzij anders is aangegeven.
Voor werkzaamheden bij de opdrachtgever ter plaatse zijn de in artikel 5.1 genoemde tarieven en/of prijzen achter
gebaseerd op een arbeidstijd van 40 uur per week. Indien de normale arbeidstijd de opdrachtgever ter plaatse minder
is, zullen de tarieven en/of prijzen dienovereenkomstig aangepast worden.
Indien na de datum van aanbieding één of meer kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit als
gevolg van voorzienbare omstandigheden, is de opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht
overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.
Alle door de opdrachtnemer opgegeven prijzen en/of tarieven zijn exclusief de wettelijk vastgestelde B.T.W.

Meer- en minderwerk, extra kosten
De opdrachtgever heeft het recht voor of tijden de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts
meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen.
Door opdrachtnemer uitgevoerd meerwerk wordt, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, geacht door of voor de
opdrachtgever (bevoegd) te zijn opgedragen.
De opdrachtnemer heeft het recht kosten welke voor hem door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de
opdrachtgever in rekening te brengen:
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a)
b)
c)
6.3
6.4
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
6.5
6.6
6.7

Artikel 7
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

Artikel 8
8.1
8.2

8.3

Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer worden verzwaard of niet
normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.
Wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten der overeenkomst aan de opdrachtnemer niet
bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
Indien het werk niet wordt uitgevoerd op basis van een aangenomen som is weerverlet voor rekening van de
opdrachtgever.
Indien bij de eindafrekening van het werk blijk dat het totaal van de in artikel 6.1 en 6.2 bedoeld posten een
vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft de opdrachtnemer, behoudens een eventuele verrekening
van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering.
Tenzij van tevoren anders is overeengekomen, zijn de buiten de in de opdracht genoemde prijzen en tarieven de
volgende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
alle ten behoeve van de realisering van de opgedragen werkzaamheden gemaakt reis- en verblijfkosten.
Voor reisuren, welke binnen de normale arbeidstijd vallen, het volledig overeengekomen uurtarief.
Voor reisuren, welke buiten de normale arbeidstijd vallen, een kilometervergoeding, welke is opgenomen in het
document Externe tarieven L² Maatvoering bv.
De ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten voor het vermenigvuldigen van bestekken, tekeningen,
berekeningen, rapporten en dergelijke, waaronder eveneens begrepen de kopieën voor de interne controle op het
uitgevoerde werk. Berekening hiervan vindt plaats volgens de richtlijnen als uitgegeven door de Nederlandse
Vereniging van Lichtdrukkers en Fotokopieerders.
De kosten van de ten behoeve van de opdracht gebruikte materialen waaronder begrepen de materialen waarop
getekend of gegraveerd wordt voor zover deze niet door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, alsmede
datgene waarmede de werkzaamheden worden uitgevoerd.
De ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten voor de noodzakelijke aankoop van topografisch kaartmateriaal
van derden.
De ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten voor fotografische werkzaamheden in de ruimste zin van des
woord.
Indien niet anders wordt overeenkomen, gelden ingeval van overwerk de tarieven welke zijn opgenomen in het
document Externe tarieven L² Maatvoering bv
Bij landmeetkundige werkzaamheden wordt het opnieuw uitzetten van verloren gegane piketten/maatvoering als
meerwerk aangemerkt.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader
overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der
werkzaamheden zal worden beïnvloed.

Levertijd
Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het werk moet worden
opgeleverd.
De levertijd gaat in op de in de overeenkomst genoemde datum, mits alle voor de uitvoering van het werk
noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer en de betaling, indien en voor zover deze bij het
verstrekken van de opdracht dient te geschieden, is verricht.
Onverminderd het bepaalde in artikel 14.5 is de opdrachtnemer gerechtigd om, indien de opdrachtgever niet tijdig of
niet behoorlijk voldoet aan enige uit deze of uit een andere met de opdracht samenhangende overeenkomst
voortvloeiende verplichting, de uitvoering zijnerzijds van de opdracht op te schorten zonder dat de opdrachtnemer
terzake tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden is.
De levertijd wordt alsdan verlengd met de tijd dat het werk op de voet van artikel 14 is opgeschort.
Overschrijding van de levertijd, veroorzaakt door overmacht geeft geen der partijen recht op schadevergoeding, noch
op het niet nakomen van enige uit deze of uit andere met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen noch op het ontbinden der overeenkomst.
Vertraagde levering van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen en gegevens worden niet als
overmacht aangemerkt.
Onder overmacht voor de opdrachtnemer zijn begrepen verhindering of bemoeilijking van de uitvoering van de aan de
opdrachtnemer opdragen werkzaamheden door overheidsmaatregelen, werkstaking, verkeersstremmingen,
wanprestaties van onderaannemers of andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en voorts alle andere
omstandigheden die buiten opzet of aanmerkelijke schuld van de opdrachtnemer voor haar de uitvoering van de
opgedragen werkzaamheden in ernstige mate bemoeilijken.

Personeel
De opdrachtnemer kan zelf bepalen welk personeel ingezet wordt, zowel wat betreft vakbekwaamheid als aantal,
tenzij in de opdracht anders is overeengekomen.
Voor werkzaamheden bij de opdrachtgever ter plaatse en ander diens verantwoordelijkheid is het de opdrachtgever
gedurende de proeftijd van 2 weken toegestaan om personeel te laten vervangen indien blijkt, dat dit personeel niet
de vakbekwaamheid heeft als in de opdracht is omschreven. Het niet voldoen aan de gestelde vakbekwaamheid
ontslaat geen der partijen van hun verplichtingen als vastgelegd in de opdracht.
Bij werkzaamheden bij de opdrachtgever ter plaatse en onder diens verantwoordelijkheid is het de opdrachtnemer
ook na de proeftijd toegestaan om personeel uit te wisselen, indien het belang van de opdrachtnemer of zijn
personeel daarmee gebaat is, zulke echter in overleg met de opdrachtgever.
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Artikel 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Oplevering
Opdrachten voor engineering, ontwerpen, berekenen, meten en/of tekenen worden geacht te zijn opgeleverd, zodra
de resultaten hiervan als genoemd binnen het kader van de overeenkomst naar mening van de opdrachtnemer zijn
gecompleteerd en aan de opdrachtgever zijn overhandigd.
De opdrachtgever heeft het recht, om aansluitend aan de oplevering de uitgevoerde werkzaamheden van de
opdrachtnemer te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde zullen zonder verrekening door de
opdrachtnemer worden hersteld.
Indien de controle als bedoeld in het vorige lid niet aansluitend aan de oplevering wordt uitgevoerd, vindt een
eventuele van de controle afhankelijk gestelde facturatie uiterlijk 30 dagen na de datum van oplevering plaats.
Betaling van de in dit lid bedoelde facturen dient te geschieden overeenkomstig het gestelde in artikel 13 lid 3 t/m 6.
Oplevering kan door opdrachtgever niet worden tegengehouden wegen het geheel of gedeeltelijk ontbreken van
revisie en of registratiegegevens.
De acceptatie kan door opdrachtgever niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk nalaten door
opdrachtgever van een acceptatiecontrole.

Artikel 10
10.1
10.2

10.3

10.4
10.5
10.6
10.7

Indien de opdrachtgever namens een derde partij de opdracht verstrekt, is de opdrachtgever naast deze derde partij
volledig aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan werk of eigendommen of de
persoon van de opdrachtgever of van derden, ontstaan door de uitvoering van zijn werkzaamheden, tenzij er sprake
is van opzet of grove schuld zijnerzijds, zulke onder het bepaalde in de artikelen 10.3 en 10.4. De opdrachtgever zal
de opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken, die derden ter zake van vorengenoemde schade tegen
opdrachtnemer doen gelden.
Ter zake van wanprestatie resp. ter zake van vergoeding onder de in artikel 11 genoemde garantie zal
opdrachtnemer uitsluitend gehouden zijn tot vergoeding in natura d.w.z. het (opnieuw), verrichten van
werkzaamheden. Opdrachtnemer is echter te zijner keuze gerechtigd in plaats daarvan de schade in geld te
vergoeden. In welk geval opdrachtnemer gehouden zal zijn tot een schadevergoeding Ed. maximaal €2.500,00
Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn ter zake van schade wegens wanprestatie of anderszins voortvloeiend uit
werkzaamheden verricht door niet in opdrachtnemers dienst zijnde personen, die op verzoek van de opdrachtgever
aan de uitvoering van de opdracht hebben medegewerkt.
Voor landmeetkundige werkzaamheden dient voor het bestreden van de betreffende percelen door de opdrachtgever
toestemming te worden verkregen van eigenaars of pachters. Eventuele schade voor de opdrachtnemer, ontstaan
door het niet tijdig van verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever.
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer eindigt maximaal 3 maanden na oplevering van de betreffende
deelwerkzaamheden.
Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen
schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten

Artikel 11
11.1
a)
b)
c)
d)
11.2

11.3

12.2
12.3

Garantie

De opdrachtnemer zal niet gehouden zijn deze garantie gestand te doen in de volgende omstandigheden:
Indien bij tijdig schriftelijk te kennen gegeven heeft zich niet te kunnen verenigen met een hem door de opdrachtgever
voorgeschreven keuze van materialen en/of werkwijze.
Indien door anderen dan de opdrachtnemer of diens personeel werkzaamheden aan de installatie zijn of worden
verricht.
Indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze, of een daarmee
samenhangende overeenkomst.
Indien enige informatie, door de opdrachtgever gegeven, onjuist blijkt te zijn.
Indien door de opdrachtgever is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name
genoemde fabrikanten of leveranciers zal de opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande
verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of leverancier dezer onderdelen of materialen bereid
is jegens hem, opdrachtnemer, te aanvaarden.
Reclames ter zake van gebreken van de geleverde installaties moeten schriftelijk bij de opdrachtnemer worden
ingediend en wel onmiddellijk nadat deze gebreken aan het licht zijn getreden. Het in het eerste lid van dit artikel
bepaalde blijft daarbij van toepassing.

Artikel 12
12.1

Aansprakelijkheid

Risico- en eigendomsvoorbehoud

Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde meetgegevens, berekeningen, kaarten en tekeningen zijn
eigendom van de opdrachtgever. Zij zullen niet zonder zijn toestemming door opdrachtnemer aan derden ter
beschikking worden gesteld.
Het risico van schade aan door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en tekeningen welke zich
bevinden ten kantore van de opdrachtnemer, zal door de opdrachtnemer worden gedragen voor zover en tot
maximaal het bedrag, waarmede de opdrachtnemer dit risico middels verzekering aan derden heeft overgedragen.
Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen – benodigd voor de uitvoering der opdracht – ter plaatse van het
werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van
welke aard ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen zoals ontvreemding,
brand, waterschade, molest of beschadiging, zulke onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen
dat één en ander het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer schriftelijk is worden gesteld.
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12.4

Zolang de opdrachtgever niet volledig voldaan heeft aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer,
uithoofdewoorden zoeken van welke overeenkomst ook, blijven de aangevoerde onderdelen, materialen e.d.
eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

13.7

Indien niet anders wordt overgekomen zal bij het uitvoeren van opdrachten op regie -basis de facturering naar rato
van de verwerkte uren wekelijks plaatsvinden.
Bij opdrachten volgens een van tevoren overeengekomen prijs zal de facturering plaatsvinden als in de aanbieding
omschreven.
Indien bij de opdracht geen andere betalingsvoorwaarden zijn vastgelegd, zal de betaling geschieden uiterlijk 14
dagen na dagtekening van de factuur.
Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een
door hem aan te wijzen rekening.
Bij overschrijding van enige in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen, betalingstermijn zal
de opdrachtgever, boven het door hem verschuldigde een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van
1,5% per maand.
Alle kosten vallende op de inning van enig door de opdrachtgever volgens deze voorwaarden aan opdrachtnemer
verschuldigd bedrag gerechtelijk dan wel buitenrechtelijk – zijn voor rekening van de opdrachtgever, met een
minimum van € 100, = onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot het voldoen van de wettelijke rente en
de eventuele gerechtskosten, indien hij wordt veroordeeld.
In geval van niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever van enige factuur van opdrachtnemer, voorts indien de
financiële omstandigheden van opdrachtgever daartoe redelijkerwijze aanleiding geven, zulke ter beoordeling door
opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht/ opdrachten op te schorten totdat
voor de deugdelijke betaling daarvan door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer voldoende zekerheid is
gesteld

Artikel 14
14.1
14.2
14.3

14.4
14.5

15.2

15.3

15.4

15.5
15.6

Ontbinding en opschorting

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is zowel de opdrachtnemer
als ook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomt voor
ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
Indien de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is
degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het eerste lid
genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is de
opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds aangevoerde materialen – al of niet verwerkt
– en de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schaden, kosten en interest, een redelijk deel der door hem
gederfde winst daaronder begrepen.
Ingeval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht, zal
deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit
enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of
surseance van betaling van de opdrachtgever, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij
geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden,
zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem
verder toekomende rechten.

Artikel 15
15.1

Facturering en betaling

Gebruiksrecht Standaardpakket

Opdrachtnemer verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht
tot het gebruik van het standaardpakket. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer heeft opdrachtgever niet het recht het standaardpakket te wijzigen.
Opdrachtgever is niet bevoegd deze programmatuur te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden voor
welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken. Opdrachtgever is slechts gerechtigd deze
programmatuur voor eigen gebruik aan te wenden. De broncode van de programmatuur wordt aan opdrachtgever niet
ter beschikking gesteld.
Het standaardpakket mag door opdrachtgever uitsluitend gebruikt worden op het computersysteem in het bedrijf van
opdrachtgever waarop implementatie van het standaardpakket door of met schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer heeft plaatsgevonden, tenzij met opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk, anders is
overeengekomen. Bij eventuele storing mag de programmatuur tijdelijk op een ander computersysteem worden
gebruikt.
Het is opdrachtgever toegestaan voor beveiligingsdoeleinden maximaal twee kopieën te maken van het
standaardpakket. Deze kopieën zullen door opdrachtgever niet worden gebruikt maar alleen worden aangewend ter
vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en worden voorzien van dezelfde labels en indicaties
als het oorspronkelijke materiaal.
Het vorenstaande geldt onverminderd in geval van verkoop of andere vormen van vervreemding van het in artikel
15.3 bedoelde computersysteem, waaronder begrepen executoriaal beslag.
Indien (delen van) standaardprogrammatuur van opdrachtnemer door toedoen of nalaten van opdrachtgever in bezit
te gekomen van derden, verkrijgt opdrachtnemer het recht tot een onmiddellijk opeisbare boete, welke minimaal gelijk
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15.7

is aan het contractbedrag dat voor het gebruiksrecht van alle geleverde standaardprogrammatuur werd
overeengekomen onverminderd het recht van opdrachtnemer ter zake van schadevergoeding opdrachtgever aan te
spreken.
Opdrachtnemer is bevoegd tot het nemen van programma technische dan wel systeemtechnische
voorzorgsmaatregelen, doch vrijwaart opdrachtgever daarmee niet van haar aansprakelijkheid ter zake.

Artikel 16
16.1
16.2

De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot het standaardpakket
blijven bij opdrachtnemer. Opdrachtgever zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.
Opdrachtgever draagt er zorg voor – en zal daartoe zijn personeel zodanig instrueren – dat de door opdrachtnemer
aan hem geleverde standaardprogrammatuur en de daarin toegepaste knowhow, niet aan derden bekend wordt.

Artikel 1 7
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

Eigendom en bescherming standaardpakket

Ontwikkeling van programmatuur

Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal
geschieden. Opdrachtnemer zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door opdrachtgever
te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.
Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan opdrachtnemer de
aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van
de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Opdrachtgever kan zonder beperking gebruik maken van de door opdrachtnemer opgeleverde programmatuur.
Het is opdrachtgever, tenzij dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, niet toegestaan de programmatuur aan
derden ter beschikking te stellen.
Opdrachtnemer heeft het recht aan derden het feit bekend te maken dat hij van opdrachtgever de opdracht heeft
gekregen tot uitvoering van het project.
Opdrachtnemer heeft voorts het recht vrij gebruik te maken van de in de loop van het project ontwikkelde of
opgedane ideeën, van systeemmethodieken of – technieken, betreffende de bewerking of behandeling van de
gegevens.
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