LICENTIEOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1. de coöperatie LESLAB COOPERATIE U.A., gevestigd te (6532 AB) Nijmegen aan de
Ploegstraat 147, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders de
heer R.R. van Essen en de heer B. Dekker, hierna te noemen: “Licentiegever”,
en
2. Opleiding/ROC/AOC waar materiaal van LesLab wordt ingezet in het onderwijsprogramma.
Hierna te noemen: “Licentienemer”
Partijen worden gezamenlijk ook wel aangeduid als “Partijen” en afzonderlijk ook wel als “Partij”.
Overwegende:
-

dat Licentiegever een Loopbaanoriëntatie en -begeleidingsmethode (hierna te noemen:
“LOB”) heeft ontwikkeld;

-

dat Licentienemer een onderwijsinstelling is voor Middelbaar beroepsonderwijs,
Volwasseneducatie, Bedrijfsopleiding en Cursussen;

-

dat Licentienemer voor haar [***] een gebruiksrecht wenst te verwerven voor het gebruik
van LOB in haar onderwijsinstelling door docenten en leerlingen;

-

dat Licentiegever bereid is en in staat is dat gebruiksrecht te verschaffen;

-

dat Partijen hun afspraken met betrekking tot het verstrekken en verwerven van het
gebruiksrecht wensen vast te leggen in deze overeenkomst.

komen het volgende overeen:
Artikel 1.

Definities

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
1.1
1.2

Docent(en): docenten/leerkrachten die in dienst zijn bij Licentienemer [***].
Gebruiker(s): Docent(en) en Leerling(en).

1.3

Licentie: het recht op het gebruik van LOB en de Software.

1.4

Licentiegever: de coöperatie LesLab Coöperatie U.A. te Nijmegen met KvK
inschrijfnummer 852822832.

1.5

Licentienemer: [***].

1.6

Hardware: de werkboeken en overig hardcopy materiaal dat is gelieerd aan de Software
of als zodanig is aangemerkt door Licentiegever. Hieronder valt in ieder geval al het
materiaal dat terug te vinden is op de productlijst van LesLab en is voorzien van een
ISBN-nummer, partijen genoegzaam bekend.

1.7

Leerlingen: leerlingen die zijn ingeschreven bij Licentienemer [***],.

1.8

Licentie: het niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht van Licentienemer op
de Software zoals overeengekomen in deze Overeenkomst, met name artikel 2.
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1.9

Overeenkomst: deze licentieovereenkomst voor de Software met de daarbij behorende
bijlagen, die daarvan een onverbrekelijk deel uitmaken.

1.10

Software: het door Licentiegever ontwikkelde softwareprogramma, ontwikkeld onder de
naam LesLab Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, zoals omschreven in Bijlage 1.

1.11

Sublicentie: het recht aan de Docenten en Leerlingen om de Software te gebruiken,
verstrekt door Licentienemer op basis van de Licentie zoals verstrekt in deze
Overeenkomst.

1.12

Vertrouwelijke Informatie: alle vertrouwelijke informatie en data die in het kader van deze
Overeenkomst wordt medegedeeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, know-how,
ideeën, ontdekkingen, uitvindingen, specificaties, modellen, formules, programma's,
plannen, tekeningen, normen, financiële gegevens, zaken- en fabrieksgeheimen en alle
intellectuele eigendomsrechten daarin vervat.

Artikel 2.
2.1.

Licentie

Licentiegever verleent hierbij aan Licentienemer een niet exclusief en niet overdraagbaar
recht om de Software te laten gebruiken door Licentienemer en (via Sublicenties) door
haar Docenten en Leerlingen met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van
deze Overeenkomst. Licentienemer aanvaardt – tevens namens de Gebruikers - deze
Licentie.

2.2.

Licentienemer mag de Licentie slechts aanwenden voor het verstrekken van maximaal
[***] Sublicenties aan Docenten en Leerlingen.

2.3.

Op de levering van de Software, het gebruik daarvan en de Licentie zijn uitsluitend deze
Overeenkomst en de algemene voorwaarden van Licentiegever van toepassing. De
algemene voorwaarden van Licentiegever worden bij deze Overeenkomst bijgevoegd als
Bijlage 2. Licentienemer erkent de toepasselijkheid van deze Overeenkomst en de
algemene voorwaarden van Licentiegever en hiervan te hebben kennisgenomen. Partijen
sluiten de eventuele toepasselijkheid van (inkoop of algemene) voorwaarden van
Licentienemer uit.

2.4.

Licentienemer staat jegens Licentiegever in voor de naleving van de voorwaarden uit
deze Overeenkomst door de Gebruikers.

Artikel 3.
3.1

Duur en einde van de overeenkomst

Deze Overeenkomst gaat in zodra materiaal van LesLab professioneel wordt gebruikt
door licentienemer of een aan licentienemer verbonden docent of werknemer en duurt
voort tot 1 jaar na het laatste gebruik van LesLab.

3.2

Na afloop van de initiële duur van deze Overeenkomst zoals omschreven n artikel 3.1,
wordt deze Overeenkomst stilzwijgend met telkens één (1) jaar verlengd, tenzij een Partij
met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden voor het einde
van de duur van deze Overeenkomst deze Overeenkomst schriftelijk opzegt.

3.3

Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, geldt dat iedere Partij
bevoegd is om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen ten opzichte
van de andere Partij, met inachtneming van hetgeen omtrent beëindiging is bepaald in de
Overeenkomst, indien:
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i.

een Partij zodanig toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van deze
Overeenkomst dat de voortzetting van de samenwerking niet van de opzeggende
Partij kan worden verlangd en niet binnen 21 dagen nadat zij schriftelijk in gebreke
is gesteld, tot herstel van haar tekortkoming is overgegaan;

3.4

3.5
3.6
3.7

ii. een andere Partij haar werkzaamheden staakt of overgaat tot ontbinding;
iii. op een belangrijk gedeelte van de activa van een andere Partij beslag wordt gelegd
door een derde wordt gelegd en een dergelijk beslag niet binnen 2 maanden na
beslaglegging – al dan niet door zekerheidsstelling – is opgeheven.
Een dergelijke beëindiging geschiedt per aangetekende brief aan de andere Partij.
Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege in geval het faillissement of surseance van
betaling van een Partij wordt aangevraagd, dan wel een andere Partij in staat van
faillissement wordt verklaard of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
Een beëindiging op grond van dit artikel laat onverlet het recht van Licentiegever om
vergoeding van schade en kosten in verband met de tekortkoming te vorderen.
Ingeval van ontbinding door Licentiegever, is Licentiegever geen enkele vorm van
schadevergoeding verschuldigd.
Licentienemer is verplicht om eerst aan al haar (betalings)verplichtingen jegens
Licentiegever te voldoen, voordat Licentienemer de Overeenkomst kan opzeggen.

Artikel 4.
4.1.

Licentievergoeding en betaling

Licentienemer is voor een Sublicentie aan een Docent zoals bedoeld in artikel 2.4 onder
a een vergoeding verschuldigd van € 14,50, -- exclusief BTW per jaar.

4.2.

Betalingen dienen te geschieden binnen vijfenveertig (45) na factuurdatum en zulks
zonder aftrek, compensatie of andere wijze van schuldverrekening onder welke naam
dan ook.

4.3.

Bij gebreke van tijdige betaling van de volledige licentievergoeding zoals bedoeld in dit
artikel, is Licentienemer zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en is zij
gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het openstaande bedrag.

4.4.

Als Licentienemer ook binnen veertien (14) dagen na verzending door Licentiegever van
een schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij gehouden tot vergoeding aan Licentiegever
van alle kosten die deze voor de bedoelde aanmaning en alle verdere
incassomaatregelen, in of buiten rechte, heeft gemaakt, waarvan de hoogte hierbij wordt
bepaald op 15% van het totale openstaande bedrag en is Licentiegever gerechtigd om,
zonder nadere kennisgeving, al haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten.
Licentienemer kan aldus overgaan tot wijziging van de inlogcode voor het gebruik van de
Software.

4.5.

Licentiegever is bevoegd de in dit artikel genoemde licentievergoeding jaarlijks aan te
passen.

Artikel 5.
5.1

Minimumafname garantie

Licentienemer neemt per schooljaar [***] Licenties af die door Licentienemer zelf te
beheren en toe te wijzen zijn (de Sublicenties).
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5.2

Licentienemer garandeert dat er op 1 mei van het lopende schooljaar minimaal 20 maal
het aantal afgenomen Licenties aan Hardware is aangeschaft door Gebruikers. Indien dat
op 1 mei van dat betreffende schooljaar niet is gerealiseerd, vergoedt Licentienemer pro
rata aan Licentiegever het verschil tussen de gegarandeerde Hardware en de
daadwerkelijk verkochte Hardware

5.3

Licentienemer geeft jaarlijks voor 14 juni aan Licentiegever een prognose door van de
hoeveelheid door Gebruikers af te nemen hardware in het volgende schooljaar. Indien
Licentienemer na de uiterste besteldatum een bestelling plaatst, of meer dan 8% meer
afneemt dan geschat, worden extra kosten voor druk en/of printwerk volledig op
Licentienemer verhaald.

5.4

Licentienemer staat in voor afname van hardware door Gebruikers, gelijk aan het door
Licentienemer geschatte aantal. Bij een afwijking van 8% of meer is Licentienemer
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten. Deze kosten dienen te worden
vergoed alvorens de nabestelling definitief doorgang vindt en geleverd wordt aan
Gebruikers of Licentienemer.

Artikel 6.
6.1.

Intellectuele Eigendomsrechten

Licentienemer mag de programmatuur niet openbaar maken en deze niet kopiëren of
anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor
het gebruik dat bij deze overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.

6.2.

Licentienemer is gerechtigd van de programmatuur van de Software voor
beveiligingsdoeleinden één back-upkopie te maken, als dat voor toegestane gebruik
nodig is.

6.3.

Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur van de Software is
het Licentienemer nimmer toegestaan in de programmatuur voorkomende aanduidingen
omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de programmatuur, of enige
ander verwijzing naar Licentiegever te wijzigen of te verwijderen.

6.4.

Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het
Licentienemer nimmer toegestaan door Licentiegever aangebrachte technische
maatregelen in de programmatuur te verwijderen of te ontwijken.

6.5.

Indien en voor zover er gedurende het gebruik van het programma door Licentienemer of
een Gebruiker intellectuele eigendomsrechten ontstaan, weke niet zouden toekomen aan
Licentiegever, draagt Licentienemer dan wel Gebruiker hierbij en bij voorbaat deze
intellectuele eigendomsrechten over op Licentiegever. Dit geldt als een akte in de zin van
artikel 2 Auteurswet. Indien voor voornoemde overdracht aanvullende handelingen zijn
vereist, zal Licentienemer kosteloos en per omgaande daaraan haar medewerking
verlenen althans garanderen en ervoor instaan dat Gebruiker dat doet.

6.6.

Alle door Gebruiker toegevoegde informatie kan en mag door Licentiegever naar eigen
inzicht gebruikt en ingezet worden ter verbetering van de inhoud van de lesmethode.
Door het gebruik van Licentiegever draagt zowel Licentienemer als Gebruiker hierbij het
intellectuele eigendomsrecht op het zelf toegevoegde materiaal over aan Licentiegever.
Dit geldt als een akte in de zin van artikel 2 Auteurswet.
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Artikel 7.
7.1.

Reverse engineering

Het is Licentienemer niet toegestaan de Software te decompileren, de code te
verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen,
behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke
regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de Software met
andere programmatuur.

7.2.

Licentienemer verbindt zich om in het laatstbedoelde geval, zich eerst schriftelijk tot
Licentiegever te wenden met een gedetailleerd verzoek om beschikbaarstelling van de
gegevens welke Licentienemer door de eerder bedoelde handelingen wenst te verkrijgen.
Licentienemer dient daarin aan te geven welke functionaliteit de te ontwikkelen
programmatuur zal bevatten en van welke gedeelten van de Software hij over de
broncode zou willen beschikken, een en ander teneinde Licentiegever in staat te stellen
te beoordelen of, en op welke voorwaarden, Licentienemer de beschikking over de
verlangde gegevens kan verkrijgen

Artikel 8.

Geheimhouding

8.1.

Licentienemer zal de Software niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins

8.2.

Licentienemer zal de Software of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd (al of

beschikbaar stellen aan enige derde.
niet als onderdeel van apparatuur) of het gebruiksrecht voor de programmatuur, niet aan
enige derde overdragen of daarop (beperkte) rechten verlenen.
8.3.

Licentienemer zal alle Vertrouwelijke Informatie die door Licentiegever onder deze
Overeenkomst wordt verstrekt in mondelinge, schriftelijke of elektronische vorm geheim
houden.

Artikel 9.
9.1.

Aansprakelijkheid

Hoewel met betrekking tot de inhoud en werking van de Software door Licentiegever de
uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden
daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Licentiegever aanvaardt dan
ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9.3
blijkt.

9.2.

De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot de Software geeft Licentienemer
nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens
Licentiegever.

9.3.

De totale aansprakelijkheid van Licentiegever wegens toerekenbare tekortkoming jegens
Licentienemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag
gelijk aan het factuurbedrag dat Licentienemer jaarlijks verschuldigd is aan Licentiegever.
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
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a) de redelijke kosten die Licentienemer heeft gemaakt om de prestatie van
Licentiegever aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van
dit artikel;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Licentienemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade in de zin van dit artikel.
9.4.

Aansprakelijkheid van Licentiegever voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en
enige andere schade dan die bedoeld in artikel 9.3 is uitgesloten. De aansprakelijkheid
van Licentiegever voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld
van Licentiegever of door haar ingeschakelde derden.

9.5.

Licentiegever is voorts niet aansprakelijk voor door Licentienemer, een Gebruiker dan wel
enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door
Licentienemer, een Gebruiker of enige derde van door Licentiegever ter beschikking
gestelde Software.

9.6.

Buiten de in artikel 9.3 noemde gevallen rust op Licentiegever geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding wordt gebaseerd. Het in artikel 9.3 genoemde maximumbedrag komt
echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van Licentiegever of van door haar ingeschakelde derden.

9.7.

Licentienemer of enige Gebruiker is verplicht een gebrek in de per omgaande na
bekendwording met dat gebrek, schriftelijk bij Licentiegever te melden.

9.8.

Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de
toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

9.9.

Licentienemer vrijwaart Licentiegever voor alle aanspraken van Gebruikers en derden ter
zake van door Licentiegever ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte
werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken
een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Licentiegever en
Licentienemer bovendien aantoont dat haar terzake geen enkel verwijt treft.

9.10. Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel
indien Licentienemer geen of verminderd gebruik kan maken van de Software en dat
gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van Licentienemer
en/of enig elektronisch communicatienetwerk.
9.11. Licentienemer is verantwoordelijk en staat in voor de nakoming van Gebruikers van hun
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.
Artikel 10.

Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Licentiegever niet kan worden
toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld , noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt,
waaronder begrepen het geval dat Licentiegever niet in staat is haar diensten te verlenen
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vanwege tekortkoming van derden, bedrijfsstoornissen, bedrijfsonderbrekingen of
storingen in elektronische communicatienetwerken.
10.2. Licentiegever heeft het recht zich op overmacht te beroepen, in het geval enige
omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht
worden de verplichtingen van Licentiegever opgeschort. Indien de periode van
opschorting langer duurt dan negentig (90) dagen zijn beide Partijen bevoegd deze
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
10.3. Indien Licentiegever bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft of kan voldoen, is Licentiegever gerechtigde het reeds geleverde of uitgevoerde
deel te factureren en is Licentienemer verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11.

Verplichtingen en garanties van Licentienemer

11.1. Licentienemer is verplicht Hardware af te nemen met inachtneming van de
afnamegarantie in artikel 5 van deze Overeenkomst.
11.2. Licentienemer is gehouden haar boekhouding ordelijk en juist in te richten en zal op het
eerste verzoek van Licentiegever alle gewenste informatie verschaffen.
11.3. Licentienemer is verplicht haar financiële administratie ten aanzien van de Licenties na
afloop van ieder kalenderkwartaal aan Licentiegever ter beschikking te stellen.
Licentiegever is bevoegd de juistheid van de opgave van de omzet te doen controleren
door een registeraccountant (of een accountants-administratieconsulent).
11.4. Licentienemer is verplicht om in elke uiting over de Software Licentiegever als maker te
benoemen. Het is Licentienemer niet toegestaan om zonder vermelding van
Licentiegever als maker van de Software en de Hardware te gebruiken.
11.5. Licentienemer garandeert dat zij deze Overeenkomst via een daartoe bevoegd natuurlijk
persoon is aangegaan en heeft laten ondertekenen.

Artikel 12.

Rechten van de Licentiegever

12.1. Licentiegever brengt naar eigen inzicht nieuwe versies en/of releases uit en stelt deze
aan Licentienemer ter beschikking. Op Licentienemer rust geen plicht de nieuwe versies
en/of nieuwe releases in gebruik te nemen, tenzij deze versies en/of releases dienen ter
vervanging van de huidige versie. Op nieuwe versies en/of releases zijn de bepalingen
van deze Overeenkomst gelijkelijk van toepassing.
12.2. Licentiegever is bevoegd om de toegang tot de Software op te schorten indien
Licentienemer of een Gebruiker niet aan (een van ) haar verplichting(en) voldoet.
12.3. Licentienemer verklaart zich bekend met de beginnende fase waarin Licentiegever zich
bevindt. Licentiegever behoudt zich het recht voor om de Licentie te ontbinden, op te
zeggen of te beëindigen indien de Software niet toereikend of niet rendabel (te bepalen
door Licentiegever of daarvan sprake is) blijkt te zijn.
12.4. Licentiegever is bevoegd om de invulling, de resultaten of de wijze van het gebruik van
de Software door Licentienemer of een Gebruiker naar eigen inzicht te gebruiken. Voor

pagina 8

zover nodig en vereist doen Licentienemer en Gebruiker afstand van hun recht om
daartegen bezwaar te maken en dragen zij hun intellectuele eigendomsrechten over
zoals bedoeld in artikel 6.5 van deze Overeenkomst.
Artikel 13.

Boete

Ieder van de Partijen die in strijd handelt met artikel [***] van deze Overeenkomst, verbeurt ten
gunste van de andere partijen een dadelijk opeisbare boete van € 5.000,-- voor iedere
overtreding of gebeurtenis, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van alle aan de
andere Partijen daardoor toegebrachte schade (tenzij schadevergoeding is uitgesloten op basis
van deze Overeenkomst).
Artikel 14.

Diverse bepalingen

14.1. Titels van de artikelen dienen slechts ter identificatie en zijn niet van invloed op de uitleg
van de Overeenkomst.
14.2. Deze Overeenkomst vormt met de overwegingen en de aangehechte bijlagen, die
integraal bestanddeel vormen van deze Overeenkomst, de volledige Overeenkomst
tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst en vervangt alle
voorafgaande Overeenkomsten en correspondentie.
14.3. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst in rechte onverbindend wordt of
worden verklaard of, om welke redenen dan ook anderszins onverbindend mocht(en)
blijken te zijn, dan zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van
deze Overeenkomst niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen Partijen in
overleg treden teneinde de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen
die wel bindend zijn doch die zo min mogelijk afwijken van de onverbindend geachte
bepalingen, mede gelet op het doel en de strekking van die bepalingen en van deze
Overeenkomst.
14.4. Partijen streven ernaar om de samenwerking in de toekomst uit te breiden.
Geen aanpassing, wijziging of toevoeging aan deze Overeenkomst zal echter bindend
zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door beide
Partijen en – voor zover nodig – als bijlage is aangehecht aan deze overeenkomst.
Artikel 15.

Toepasselijk recht

15.1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze
overeenkomst, dan wel na aanleiding van nadere overeenkomsten en andere
handelingen in samenhang met deze overeenkomst, worden eerst in onderling overleg
getracht te beslechten.
15.3. Geschillen waarover Partijen geen overeenstemming bereiken, zullen exclusief worden
beslecht door de rechter van de rechtbank van het arrondissement waar Licentiegever
gevestigd is.

