Licentieovereenkomst
Let op: deze overeenkomst dient slechts als voorbeeld. Tippunt is niet aansprakelijk voor
nadelige gevolgen of schade die voortvloeien uit het gebruik van dit document, al dan niet
aangepast.

PARTIJEN:
Partij A, .....................................................................................................................................................
gevestigd te ..............................................................................................................................................
en vertegenwoordigd door ........................................................................................................................
hierna te noemen de ontwerper,
en
Partij B, .....................................................................................................................................................
gevestigd te ..............................................................................................................................................
en vertegenwoordigd door ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................(naam en functie)
hierna te noemen de licentienemer.

BIJ HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST IN AANMERKING NEMENDE:
-De ontwerper is de maker van .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
hierna te noemen het ontwerp. In de bijlage van deze overeenkomst bevindt zich een afbeelding van
dit ontwerp.
-De licentienemer geeft te kennen een licentie op het ontwerp te willen verkrijgen. Deze licentie wordt
door de ontwerper verstrekt mits aan de navolgende condities wordt voldaan.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
1. Door ondertekening van dit contract verleent de ontwerper toestemming aan de licentienemer tot
het uitbaten van het ontwerp. Het auteursrecht blijft ten alle tijden bij de ontwerper.
2. Deze licentie is geldig tegen de volgende condities (meerdere opties mogelijk):
Periode: Ingaande op ..................................., voor een looptijd van (of tot en met).............................
..................................................................................................................................................................;
en
Gebieden: in de landen en/of regio’s....................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
Media: voor de toepassingen................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
Aantal: in een oplage van .....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
Overige beperkingen: ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Indien geen van de opties aangekruist is blijft het gebruik van de licentie beperkt tot de bestemming
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zoals deze in de oorspronkelijke opdracht van het ontwerp overeengekomen is.
3. Voor het verlenen van deze licentie is de licentienemer een vergoeding (excl. BTW) aan de
ontwerper verplicht. Deze zal zijn in de vorm van (meerdere opties mogelijk):
lumpsum: een eenmalig bedrag van €................................................................................................;
periode: per ......................... een bedrag van €...................................................................................;
gebieden: per land/regio een bedrag van
€..................................................................................................;
media: per toepassing een bedrag van €.............................................................................................;
aantal: per oplage een bedrag van €...................................................................................................;
anders:..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. De licentie die via deze overeenkomst aan de licentienemer wordt verleend is:
exclusief: de licentienemer heeft het alleenrecht om het ontwerp uit te baten tegen de in artikel 2
voorgestelde condities. De ontwerper behoudt echter het recht om het ontwerp voor eigen doeleinden
(eigen promotie of publiciteit) te gebruiken;
niet-exclusief: de ontwerper behoudt het recht toestemming aan derde partijen te verlenen tot het
uitbaten van het ontwerp.
5. De licentie die aan de licentienemer wordt verstrekt wordt pas geldig geacht na ondertekening van
deze overeenkomst en het gedaan hebben van een (eerste) betaling, zoals deze in artikel 3
overeengekomen is. Als teken van goede wil dient deze vergoeding binnen 30 dagen na
ondertekening van deze overeenkomst aan de ontwerper gedaan te worden. Bij verzuim vervalt de
verstrekte licentie.
6. Bij het verstrijken van de in artikel 2 besloten looptijd vervalt de verstrekte licentie.
7. Voor het uitbaten van het ontwerp tegen de condities beschreven in artikel 2 zal de ontwerper de
benodigde materialen (waaronder digitale bestanden) aan de licentienemer beschikbaar stellen. Deze
materialen beperken zich die noodzakelijk voor het correct kunnen uitoefenen van deze uitbating en
de ontwerper kan niet verplicht worden bron- of werkbestanden op te geven indien deze daar niet voor
nodig zijn.
8. De ontwerper garandeert rechthebbende te zijn op de auteursrechten van het in deze
overeenkomst besproken ontwerp. Beide partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen
indien zij inbreuk op deze rechten door derden vaststellen. In dit geval machtigt de ontwerper de
licentienemer om, ter bescherming en handhaving van deze rechten, op eigen kosten en op naam van
de ontwerper in en buiten rechte op te treden. Beide partijen zullen bij alle maatregelen tot dit doel
elkaar alle benodigde gegevens verstrekken.
9. Wijzigingen in het ontwerp: de licentienemer mag:
zonder toestemming van de ontwerper, geen wijzigingen (laten) aanbrengen in het ontwerp.
Uitzondering hierbij zijn de naar redelijkheid te verwachten wijzigingen die nodig zijn tot juiste uitbating
van in 1b genoemde toepassingen.
De licentienemer dient bij elke wens tot aanpassing de ontwerper te informeren en in staat te stellen
deze wijzigingen te verrichten. Hiervoor zal een vergoeding worden toegekend op basis van de
tarieven die daarvoor gebruikelijk door de ontwerper worden gehanteerd;
met inachtneming van door de ontwerper vermelde aanwijzingen/richtlijnen, wijzigingen in het
ontwerp (laten) aanbrengen;
zonder toestemming van de ontwerper wijzigingen in het ontwerp (laten) aanbrengen.
10. Naamsvermelding: bij elke uitbating of openbaarmaking van het ontwerp, zowel bij verkoop als
promotionele doeleinden, zal de licentienemer:
de naam van de ontwerper (of een ander door de ontwerper gekozen uiting) vermelden;
de naam van de ontwerper niet vermelden;
met de ontwerper overeenkomen:........................................................................................................
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
11. Overige bepalingen:
Niet van toepassing;
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
12. Deze licentie kan door de ontwerper voortijdig, geheel of gedeeltelijk, door opzegging of
ontbinding worden beëindigd, indien de licentienemer:
a. het ontwerp niet of niet langer gebruikt;
b. als natuurlijk persoon komt te overlijden;
c. als rechtspersoon wordt ontbonden;
d. de zeggenschap over de onderneming kwijtraakt (bijv. door overgang van onderneming of
overdracht van meerderheid aandelen);
e. niet aan de in artikel 1e genoemde betalingstermijn voldoet;
f. nalatig is in de gestelde voorwaarden genoemd in artikel X,X en/of X.
13. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de ontwerper van toepassing, mits
daar niet vanaf geweken zijn in deze overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid van voorwaarden zijn de
voorwaarden zoals beschreven in deze overeenkomst bindend. Bij ondertekening van deze
overeenkomst verklaart de licentienemer bekend te zijn en akkoord te gaan met deze algemene
voorwaarden. De algemene voorwaarden bevinden zich als bijlage in deze overeenkomst.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:
te ...................................................................... te ......................................................................

.......................................................................... ..........................................................................
Ontwerper

Licentienemer
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