Softwareontwikkelingsovereenkomst
De partijen
1. Opdrachtgever BV, gevestigd te Stad aan de Straat 27, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 12345678, hierna te noemen: 'Opdrachtgever',
2. Leverancier N.V., gevestigd te Dorp aan de Laan 373, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 87654321, hierna te noemen: 'Leverancier',

Artikel 1. Opdracht tot ontwikkeling

LD

Komen overeen:

1.1. Opdrachtgever geeft opdracht aan Leverancier, welke opdracht Leverancier aanvaardt, tot de

ontwikkeling en levering van de Software, een en ander conform het gezamenlijk op te stellen ontwerp (“het
Ontwerp”), onder de navolgende voorwaarden en bedingen.

1.2. Partijen zullen zich naar eer en geweten inzetten om het werk te laten slagen en beiden onder invulling

EE

van voldoende deskundigheid en vakmanschap hun taken vervullen. Partijen kunnen het Ontwerp van tijd
tot tijd gezamenlijk bijstellen naar voortschrijdend inzicht.

1.3. De projectorganisatie, de contactpersonen en hun taken zijn opgenomen in Bijlage 1. Partijen kunnen
contactpersonen wijzigen als daar aanleiding toe is. Taken kunnen worden gewijzigd in onderling overleg.
1.4. De contactpersonen van Opdrachtgever en Leverancier of door hen aan te wijzen personen zullen zeer
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regelmatig, in ieder geval wekelijks, overleg houden over de voortgang en de resultaten van het project.
1.5. Indien dat in het kader van werkzaamheden noodzakelijk is, zal Opdrachtgever aan Leverancier
toegang verschaffen tot een werkplek bij Opdrachtgever. De betreffende medewerkers zullen zich
conformeren aan de huisregels en redelijke overige aanwijzingen die Opdrachtgever daarbij stelt.
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Artikel 2. Oplevering en aanvaarding
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Artikel 3. Toegang tot de broncode
3.1. Na betaling van alle facturen voor het werk onder deze overeenkomst zal Leverancier de broncode van
de Software beschikbaar stellen aan Opdrachtgever.
3.2. Leverancier zal een testomgeving beschikbaar stellen voor Opdrachtgever. De testomgeving zal
Opdrachtgever in staat stellen de Software zoals deze dan is, te testen en feedback te geven.
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Artikel 5. Intellectueel eigendom
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Artikel 4. Onderhoud

5.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Software berusten en blijven bij Leverancier of diens
licentiegevers.

5.2. Opdrachtgever ontvangt het recht de Software beschikbaar te stellen aan eindgebruikers voor de in
het Ontwerp beschreven doeleinden. Opdrachtgever heeft het recht onderhoud aan de Software te
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verrichten, maar niet om derden dit te laten doen.

5.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Software te verwijderen of te wijzigen.
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Artikel 6. Garanties en vrijwaringen

Artikel 7. Prijzen en betaling
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7.1. De werkzaamheden onder de Overeenkomst worden door Leverancier uitgevoerd tegen de in het
Ontwerp opgenomen prijs per uur, tot een maximum van € 5.000,00.
7.2. Wijziging van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven is gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst niet mogelijk.
7.3. Na acceptatie van het resultaat zal Leverancier elektronisch factureren zoals in de offerte bepaald.
7.4. Facturering en betaling vinden plaats in Euro's. Facturen zullen worden betaald binnen dagen na de
ontvangstdatum van de factuur.

Artikel 8. Duur en beëindiging
8.1. Deze Overeenkomst treedt in werking als beide partijen haar getekend hebben en loopt totdat zij is
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voltooid.

8.2. De Overeenkomst loopt in ieder geval door totdat een eind is gekomen aan de garantie- of
onderhoudsverplichtingen van Leverancier.

8.3. Iedere partij is bevoegd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling
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en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, voor de toekomst te beëindigen indien:
de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;

de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

de wederpartij tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar
aard of geringe betekenis, deze opzegging en haar gevolgen niet rechtvaardigt;
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de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.
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Artikel 9. Aansprakelijkheid

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1. Enige algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van deze Overeenkomst.
10.2. Tenzij waar in deze Overeenkomst anders is bepaald, mag de overeenkomst of een bijlage slechts met
wederzijdse toestemming en door middel van een schriftelijk stuk worden gewijzigd.
10.3. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen partijen is
de rechter te Amsterdam exclusief bevoegd.
10.4. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen
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aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Was getekend,
Voor Opdrachtgever
BV:

_

Voor Leverancier N.V.:

Naam:
Plaats:
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Datum:
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Handtekening:
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