LICENTIEOVEREENKOMST
voor het toepassen en gebruiken van opleidingsmateriaal
voor de Deltalinqs (opleidings)kwalificaties

De ondergetekenden:
1.

naam

: _____________________________________________________

statutair gevestigd te : _____________________________________________________

hierna te noemen “Licentiehouderbedrijf”, ten deze vertegenwoordigd door:

2.

naam

: ____________________________________________________

functie

: ____________________________________________________

De Vereniging Deltalinqs, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: "DL", ten deze
vertegenwoordigd door B.D.M. Janssen, directeur;

Paraaf:
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IN AANMERKING NEMENDE DAT:
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
(g)

Paraaf:

DL vanuit het gezamenlijk belang voor meerdere kwalificaties een stelsel van
veiligheidsinstructies en examinering heeft ontwikkeld teneinde kandidaten te kunnen toetsen
op hun kennis met betrekking tot veiligheidsaspecten en specifieke risico’s waarmee veilig
werken onder risicovolle omstandigheden wordt bevorderd;
bij het behalen van een voldoende resultaat voor een bepaalde kwalificatie aan de betreffende
kandidaat een bewijs wordt verstrekt in de vorm van een actieve indicatie op het Digital Safety
Passport en/of een stempel in het SSVV Veiligheidspaspoort (het ‘Groene Boekje’);
het bezit van een dergelijke actieve indicatie c.q. stempel voor een bepaalde kwalificatie een
voorwaarde kan vormen om toegang te krijgen tot bedrijfsterreinen, het mogen uitvoeren van
risicovolle werkzaamheden en/of het aanvragen c.q. ondertekenen van werkvergunningen;
het stelsel van veiligheidsinstructies en examinering er toe dient om de inhoudelijke aspecten
van de veiligheidsinstructies die bij bedrijven van kracht zijn zo veel mogelijk te
standaardiseren;
de integriteit en de kwaliteit van het stelsel wordt gewaarborgd door middel van een DL
Waarborgcommissie, alsmede door het door DL ontwikkelde systeem DEXS;
het bijbrengen van kennis met betrekking tot de gezamenlijke DL veiligheidsinstructies en het
toetsen daarvan uitsluitend uitgevoerd zal worden door DL zelf en Licentiehouderbedrijven;
de uitvoering door Licentiehouderbedrijven aan bepaalde voorwaarden is gebonden en dat
schending van die voorwaarden kan leiden tot het opleggen van een sanctie;
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KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1
Voorwerp van deze licentieovereenkomst
1.1

DL verleent Licentiehouderbedrijf een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie tot het geven
van de opleiding voor de door DL ontwikkelde kwalificatie Poortinstructie en het gebruik van het
door DL ontwikkelde opleidingsmateriaal, zoals nader omschreven deze licentieovereenkomst,
welke licentie door Licentiehouderbedrijf wordt aanvaard. Het gebruik van de licentie en het
opleidingsmateriaal door Licentiehouderbedrijf is onderworpen aan de voorwaarden en
beperkingen zoals in deze licentieovereenkomst beschreven.

1.2. Licentiehouderbedrijf kan een aanvraag doen bij DL om eveneens in aanmerking te komen voor
de licentie tot het geven van de opleiding voor de door DL ontwikkelde kwalificaties:
H2S instructie
CO instructie
HCN instructie
HF instructie
Werkvergunningeninstructie.
DL kan een aanvraag van Licentiehouderbedrijf zoals voornoemd zonder enige reden weigeren.
Licentiehouderbedrijf heeft bij ondertekening van deze licentieovereenkomst geen enkel recht op
grond waarvan DL verplicht is haar aanvraag zoals voornoemd te honoreren.
1.3

Voor het geval DL een aanvraag van Licentiehouderbedrijf voor het verkrijgen van een licentie tot
het geven van een opleiding voor een van de kwalificaties zoals genoemd in voorgaande lid
honoreert, zijn op die licentie en het bijbehorende opleidingsmateriaal de bepalingen van deze
licentieovereenkomst zonder enige beperking van overeenkomstige toepassing.

1.4

Het algemene opleidingsmateriaal bestaat uit:
- het Deltalinqs Examen Systeem (DEXS), bestaande uit een digitale examenbank die alle
examenvragen voor de kwalificaties bevat en een interface waarmee unieke examens kunnen
worden gegenereerd en gedownload;
- uniek gecodeerde examens bestaande uit een toets met bijbehorend nakijkformulier;
- de examenkit waarmee examens worden afgemeld en na biometrische verificatie digitaal
indicaties kunnen worden geplaatst op het Digital Safety Passport (DSP) van een kandidaat.

Paraaf:
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1.5

Het persoonsgebonden opleidingsmateriaal bestaat uit:
- audiovisueel instructiemateriaal, standaard uitgevoerd in 8 talen;
- een inktstempel voor registratie in het SSVV veiligheidspaspoort (‘Groene Boekje’);
- persoonlijke inloggegevens om toegang te kunnen krijgen tot het DEXS systeem;
- een persoonsgebonden licentiehouderpas waarmee de gelicenseerde examinator - na
biometrische verificatie - toegang kan krijgen tot de examenkit.

1.6

De examenkit is een draagbaar samenstel van elektronische apparatuur waarmee examens
worden afgemeld en na biometrische verificatie digitaal indicaties kunnen worden geplaatst op
het Digital Safety Passport (DSP) van een kandidaat.

1.7

Door DL kunnen na het sluiten van deze licentieovereenkomst opleidingsmaterialen worden
gewijzigd en/of toegevoegd en verstrekt aan Licentiehouderbedrijf. Op deze opleidingsmaterialen
zijn de bepalingen van deze licentieovereenkomst zonder enige beperking van overeenkomstige
toepassing.

1.8

Het verzorgen van de opleiding, het afnemen van examens en het registreren van het resultaat
wordt exclusief gedaan door een gelicenseerde examinator, zijnde een medewerker van
Licentiehouderbedrijf die voldoet aan de nader in deze licentieovereenkomst te stellen
voorwaarden.

1.9

Onder een medewerker van Licentiehouderbedrijf wordt verstaan: ieder persoon in loondienst bij
Licentiehouderbedrijf en ieder andere persoon over wie Licentiehouderbedrijf volledige
zeggenschap heeft over de wijze waarop deze zijn werkzaamheden ten behoeve van
Licentiehouderbedrijf uitvoert.

1.10 Binnen de grenzen van deze licentieovereenkomst en de in deze licentieovereenkomst te stellen
voorwaarden kan de gelicenseerde examinator onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden
laten uitvoeren door een bijzondere dienstverlener. Licentiehouderbedrijf blijft in dat geval
volledig verantwoordelijk voor een juist en rechtmatig gebruik van de verkregen licenties en het
opleidingsmateriaal.
1.11 Het door DL aan Licentiehouderbedrijf verstrekte opleidingsmateriaal, danwel het rechtstreeks
aan de gelicenseerde examinator of de bijzondere dienstverlener verstrekte opleidingsmateriaal,
blijft eigendom van DL en dienen op eerste verzoek van DL daartoe door Licentiehouderbedrijf te
worden geretourneerd.
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Artikel 2
Duur en beëindiging van deze licentieovereenkomst
2.1

Deze licentieovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze licentieovereenkomst eindigt uitsluitend indien en voor
zover beëindiging geschiedt conform het bepaalde in dit artikel.

2.2

Onverminderd de gronden en wijze van beëindiging zoals bepaald in de volgende leden van dit
artikel, is een partij gerechtigd deze licentieovereenkomst te beëindigen door ontbinding indien
en voor zover hij hiertoe gerechtigd is op grond van de wet. Ontbinding leidt tot de gevolgen die
de wet daaraan verbindt.

2.3

Een partij is voorts gerechtigd deze licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele
schade van die partij ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd;
de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard;
aan de andere partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;
de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een
derde overgedragen.

2.4

Licentiehouderbedrijf kan deze licentieovereenkomst schriftelijk opzeggen per 1 januari van
enig jaar mits hij hierbij een opzegtermijn van 3 kalendermaanden in acht neemt.

2.5

DL is gerechtigd de licentieovereenkomst te allen tijde en tegen elk moment op te zeggen,
zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van
Licentiehouderbedrijf ontstaat.

2.6

Indien deze licentieovereenkomst om welke reden dan ook eindigt, verplicht
Licentiehouderbedrijf zich het verzorgen van opleidingen, het afnemen van examens en het
registreren van het resultaat daarvan in het Digital Safety Passport en/of het SSVV
veiligheidspaspoort (‘Groene Boekje’) te staken en al het opleidingsmateriaal aan DL te
retourneren.

2.7

Indien deze licentieovereenkomst voortijdig wordt beëindigd door Licentiehouderbedrijf althans
indien deze licentieovereenkomst voortijdig wordt beëindigd doordat Licentiehouderbedrijf in
gebreke is gebleven haar verplichtingen uit deze licentieovereenkomst na te komen, heeft zij
geen recht op terugbetaling van reeds vooruitbetaalde licentievergoedingen. Het voorgaande lid
is in dit geval van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 3
De gelicenseerde examinator
3.1

Licentiehouderbedrijf kan één of meerdere medewerkers voordragen om als gelicenseerde
examinator activiteiten te gaan verrichten zoals bepaald in artikel 1 lid 8 van deze
licentieovereenkomst.

3.2

Om als gelicenseerde examinator gemachtigd te kunnen worden voor de kwalificatie
Poortinstructie dient de medewerker die op grond van het eerste lid van dit artikel is
voorgedragen minimaal in bezit te zijn van een geldig diploma Basis-VCA. DL kan bepalen dat
in een bepaald geval het in bezit zijn van een geldig diploma VCU-VIL volstaat.

3.3

Voor het kunnen verkrijgen van een aanvullende machtiging voor de andere kwalificaties zoals
genoemd in artikel 1.2 van deze licentieovereenkomst dient de voorgedragen medewerker in
bezit te zijn een geldig diploma VCA-VOL en een Machtiging Poortinstructie.

3.4

DL kan na het sluiten van deze licentieovereenkomst de te stellen eisen zoals genoemd in lid 2
en 3 van dit artikel eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. DL kan Licentiehouderbedrijf verplichten
om aan de gewijzigde en/of aanvullende eisen te gaan voldoen, bij gebreke waarvan DL de
verstrekte licenties kan intrekken.

3.5

De medewerker die is voorgedragen als gelicenseerde examinator en voldoet aan de eisen
zoals genoemd in lid 2 van dit artikel heeft toegang tot de training voor de kwalificatie
Poortinstructie die door DL wordt verzorgd. Na het succesvol afronden van die training ontvangt
de medewerker het persoonsgebonden opleidingsmateriaal en wordt hij gemachtigd voor het
verzorgen van de kwalificatie Poortinstructie, het afnemen van de daarbij behorende examens
en het registreren van de behaalde resultaten.

3.6

Voor zover DL een verzoek van Licentiehouderbedrijf om een aanvullende licentie zoals
bedoeld in art 1.2 van deze licentieovereenkomst honoreert en de betreffende medewerker
voldoet aan de eisen zoals genoemd in lid 3 van dit artikel, heeft de betreffende medewerker
toegang tot de training voor de betreffende kwalificatie die door DL wordt verzorgd. Na het
succesvol afronden van die training ontvangt de medewerker het persoonsgebonden
opleidingsmateriaal en wordt hij gemachtigd voor het verzorgen van de betreffende kwalificatie,
het afnemen van de daarbij behorende examens en het registreren van de behaalde resultaten.

3.7

De onder de voorgaande leden genoemde machtigingen geeft een gelicenseerde examinator
exclusief toegang tot de relevante onderdelen binnen het stelsel van veiligheidsinstructies en
examinering en het online beschikbare instructiemateriaal voor de kwalificatie waartoe hij
gemachtigd is.
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Artikel 4
Verplichtingen van partijen
4.1

Licentiehouderbedrijf zal van DL minimaal één examenkit afnemen.

4.2

DL draagt zorg voor een deugdelijk informatiesysteem waarmee de gelicenseerde examinator
examens kan downloaden en resultaten kan registreren.

4.3

DL draagt zorg voor een helpdeskondersteuning met betrekking tot het gebruik van de door
haar geleverde opleidingsmaterialen. DL kan de helpdeskondersteuning uitbesteden aan een
derde.

4.4

Binnen de onderneming van Licentiehouderbedrijf wordt minimaal één medewerker
aangewezen als gelicenseerde examinator.

4.5

De gelicenseerde examinator heeft de zorgplicht om, nadat een kandidaat een examen heeft
afgelegd, het betreffende examen af te sluiten met de examenkit en het nakijkformulier te
registreren in het DEXS systeem. Partijen zijn zich bewust van het feit dat de registratie wordt
gebruikt voor statische verwerking, kwaliteitstoetsing en ter verificatie van het behaalde
resultaat. Partijen verklaren zich bewust te zijn van de reikwijdte en de gevolgen van deze
registratie in het DEXS systeem. Licentiehouderbedrijf verplicht zich ertoe de kandidaten
daarover te informeren.

4.6

DL heeft het recht om zowel Licentiehouderbedrijf als de gelicenseerde examinator als de
bijzondere dienstverlener instructies te geven met betrekking tot de wijze waarop de verstrekte
licentie gebruikt dient te worden. Voor DL geldt geen enkele beperking voor het geven van
instructies. Licentiehouderbedrijf zorgt ervoor dat zij alsook haar gelicenseerde examinator(en)
en de onder haar verantwoordelijkheid opererende bijzondere dienstverleners, de instructies
van DL met betrekking tot de wijze waarop de verstrekte licentie gebruikt dient te worden
(waaronder begrepen het verzorgen van een opleiding, het afnemen van examens en het
registreren van het resultaat) in acht nemen, alsmede de in deze licentieovereenkomst gestelde
bepalingen. Licentiehouderbedrijf is jegens DL aansprakelijk voor haar tekortkomingen en die
van de gelicenseerde examinatoren en bijzondere dienstverleners die onder haar
verantwoordelijkheid opereren.

4.7

Licentiehouderbedrijf is verplicht om na het sluiten van deze licentieovereenkomst te (blijven)
voldoen aan de eisen die DL stelt. DL kan na het sluiten van deze licentieovereenkomst aan
Licentiehouderbedrijf (nieuwe) eisen stellen en reeds gestelde eisen eenzijdig wijzigen en/of
aanvullen. DL kan Licentiehouderbedrijf verplichten om aan de gestelde eisen en/of gewijzigde
en/of aanvullende eisen te gaan voldoen, bij gebreke waarvan DL de verstrekte licentie(s) kan
intrekken.
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Artikel 5
Vergoedingen
5.1

De door Licentiehouderbedrijf verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van de door DL
verstrekte licentie(s) worden door DL periodiek vastgesteld.

5.2

Licentiehouderbedrijf is voorts een bedrag per gedownload examen verschuldigd aan DL.

5.3

De kosten voor het volgen van de trainingen zoals genoemd artikel 3 van deze
licentieovereenkomst dienen door het Licentiehouderbedrijf aan DL te worden voldaan.

5.4

De op het moment van ondertekening van deze licentieovereenkomst geldende tarieven staan
vermeld op het aan deze licentieovereenkomst gehechte tarievenblad. Dit tarievenblad maakt
onlosmakelijk onderdeel uit van deze licentieovereenkomst.

5.2

DL is gerechtigd de hoogte van de te betalen vergoedingen per 1 januari van elk jaar te wijzigen
en opnieuw vast te stellen. Eveneens is DL gerechtigd de hoogte van de te betalen
vergoedingen te wijzigen en opnieuw vast te stellen in de volgende gevallen:
-

direct bij vervanging, wijziging en/of updating van de opleidingen dan wel het
opleidingsmateriaal;

-

direct bij aanpassing van de tarieven voor gebruik van licenties van derden waarvan de
levering via DL verloopt;

-

direct indien derden vervanging en/of aanpassing van de opleidingen dan wel het
opleidingsmateriaal voorschrijven;

-

direct bij wijziging van wettelijke bepalingen die van invloed zijn op de inhoud van deze
licentieovereenkomst en met name hun doorwerking hebben op het bepalen van de hoogte
van de vergoedingen zoals bedoeld in dit artikel.

De gewijzigde tarieven worden door DL telkens op haar website gepubliceerd en zijn zonder
nadere en verdere bekendmaking van toepassing en verschuldigd door Licentiehouderbedrijf
aan DL. Het voldoen door Licentiehouderbedrijf van de door DL gefactureerde bedragen geldt
tevens als een erkenning van de verschuldigdheid daarvan.
5.3

De examenkit zal door DL al dan niet middels een derde geleverd worden aan
Licentiehouderbedrijf tegen de marktprijs die op moment van levering geldt.

5.4

De over de vergoedingen verschuldigde belastingen, heffingen en andere bijkomende kosten
zijn niet bij de vergoedingen inbegrepen.

5.5

De verschuldigde vergoedingen zullen periodiek worden gefactureerd.
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5.6

Licentiehouderbedrijf is gehouden de verschuldigde vergoedingen binnen 30 dagen na
factuurdatum te voldoen, bij gebreke waarvan Licentiehouderbedrijf in verzuim komt te
verkeren.

5.7

Indien sprake is van verzuim met betrekking tot het voldoen van de verschuldigde vergoedingen
is Licentiehouderbedrijf de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd.
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Artikel 6
Gebruikersvoorwaarden
6.1

Het is Licentiehouderbedrijf niet toegestaan om het opleidingsmateriaal anders te gebruiken
dan voor de doeleinden zoals in deze licentieovereenkomst is vastgelegd.

6.2

Het gebruiksrecht van het opleidingsmateriaal kent onder meer de volgende beperkingen:
-

Het is Licentiehouderbedrijf niet toegestaan om het opleidingsmateriaal in gebruik te geven
aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken zonder de uitdrukkelijke
toestemming van DL.

-

Het is Licentiehouderbedrijf niet toegestaan het opleidingsmateriaal te wijzigen of aan te
passen.

-

Het is Licentiehouderbedrijf niet toegestaan de broncode van de software, zijnde een
onderdeel van het opleidingsmateriaal, door middel van reverse engineering te
reconstrueren.

-

Het is Licentiehouderbedrijf niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,
merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de software te
verwijderen.

-

6.3

Paraaf:

Het is Licentiehouderbedrijf niet toegestaan om derden (anders dan de onder haar
verantwoordelijkheid opererende gelicenseerde examinatoren en bijzondere
dienstverleners) toegang te geven tot het DEXS systeem, alsmede zal
Licentiehouderbedrijf ervoor zorgdragen dat de onder haar verantwoordelijkheid
opererende gelicenseerde examinatoren en bijzondere dienstverleners zulks eveneens niet
doen.

DL is gerechtigd te onderzoeken of Licentiehouderbedrijf en de onder haar verantwoordelijkheid
opererende gelicenseerde examinatoren en bijzondere dienstverleners het opleidingsmateriaal
gebruiken op een wijze die overeenstemt met de bepalingen van deze licentieovereenkomst.
Licentiehouderbedrijf verplicht zich aan een dergelijke audit onvoorwaardelijk mee te werken en
DL daartoe toegang tot haar terreinen en gebouwen te verschaffen. Licentiehouderbedrijf
draagt haar eigen kosten die met een dergelijke audit zijn gemoeid.
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Artikel 7
Waarborgcommissie
7.1

Door DL is een Waarborgcommissie ingesteld ter waarborging van de kwaliteit en het
functioneren van het stelsel van veiligheidsinstructies en examinering, het opleidingsmateriaal,
de examenbank, alsmede de intrinsieke waarde van examinering en de actualiteit van
instructies en examens.

7.2

De Waarborgcommissie heeft het primaat bij de beoordeling over klachten.

7.3

De Waarborgcommissie kan sancties aan Licentiehouderbedrijf opleggen indien
Licentiehouderbedrijf dan wel haar gelicenseerde examinator dan wel de onder haar
verantwoordelijkheid opererende bijzondere dienstverlener zich niet houdt aan de voorwaarden
van deze licentieovereenkomst dan wel de instructies of procedures die DL aan
Licentiehouderbedrijf dan wel aan haar gelicenseerde examinator dan wel aan de onder haar
verantwoordelijkheid opererende bijzondere dienstverlener heeft opgelegd.

7.4

De Waarborgcommissie is geheel vrij in het bepalen van een op te leggen sanctie aan
Licentiehouderbedrijf, mits deze maatregel past in één van de volgende sanctiecategorieën:
1. Voorschrijven van corrigerende acties en maatregelen om ongerechtigheden weg te nemen;
2. Het intrekken, al dan niet voorwaardelijk, van de machtiging van een gelicenseerde
examinator en/of bijzondere dienstverlener;
3. Het intrekken, al dan niet voorwaardelijk, van de licentie van een Licentiehouderbedrijf.
Dit sanctiestelsel sluit op geen enkele wijze de bevoegdheid van DL zoals bepaald in artikel 2
lid 5 van deze licentieovereenkomst uit.

7.5

De bevoegdheden van DL zoals genoemd in artikel 6 lid 3 van deze licentieovereenkomst
komen eveneens aan de Waarborgcommissie toe.

7.6

De Waarborgcommissie kan een orgaan of commissie oprichten en dit orgaan of deze
commissie bevoegdheden toekennen ter verwezenlijking van het in het eerste lid van dit artikel
bepaalde doel.

7.7

Licentiehouderbedrijf is verplicht zich te houden aan de uitspraken van de Waarborgcommissie
en die van de door de Waarborgcommissie ingestelde organen en commissies, alsook is
Licentiehouderbedrijf verplicht de adviezen en instructies van de Waarborgcommissie en die
van de door de Waarborgcommissie ingestelde organen en commissies op te volgen en de
bevoegdheden van de Waarborgcommissie en van de door Waarborgcommissie ingestelde
organen en commissies te respecteren.
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Artikel 8
Overdracht
8.1

Paraaf:

Het is partijen niet toegestaan de rechten en plichten uit deze licentieovereenkomst aan een
derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De
partij die om toestemming wordt gevraagd, is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het
verlenen van toestemming.
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Artikel 9
Intellectuele eigendomsrechten
9.1

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het stelsel van veiligheidsinstructies en
examinering en het opleidingsmateriaal berusten bij DL.

9.2

DL vrijwaart Licentiehouderbedrijf in gerechtelijke procedures die tegen hem zijn aangespannen
door derden en die zijn gegrond op de stelling dat het gebruik van het opleidingsmateriaal
inbreuk maakt op de aan deze derde toebehorende intellectuele eigendomsrechten, tenzij:
-

Licentiehouderbedrijf nalaat DL onmiddellijk schriftelijk van de vordering in kennis te stellen,
of

-

de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in wijzigingen in het
opleidingsmateriaal die door Licentiehouderbedrijf of door hem ingeschakelde derden, zijn
aangebracht, of

-

de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in het gebruik van het
opleidingsmateriaal op een wijze die anderszins strijdig is met de voorwaarden van deze
licentieovereenkomst.

9.3

De in het vorige lid bedoelde vrijwaring is alleen van toepassing indien Licentiehouderbedrijf de
behandeling van de zaak, inclusief het voeren van schikkingsonderhandelingen, aan DL
overlaat en desgevraagd de benodigde medewerking aan DL verleent.

9.4

Licentiehouderbedrijf verklaart dat indien een vordering als bedoeld in het tweede lid van dit
artikel aanhangig wordt gemaakt, hij ermee akkoord gaat dat DL naar eigen keuze:

Paraaf:

-

het opleidingsmateriaal zodanig zal (laten) wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken;

-

het opleidingsmateriaal zal vervangen door een functioneel gelijkwaardig product.
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Artikel 10
Aansprakelijkheid
10.1

De partij die toerekenbaar tekortschiet jegens de andere partij en/of een toerekenbare
onrechtmatig daad pleegt jegens de ander partij, is aansprakelijk voor vergoeding van de door
die partij geleden en/of te lijden schade.

10.2

De aansprakelijkheid van DL uit hoofde van het eerste lid van dit artikel is beperkt tot het
bedrag van de op dat moment geldende jaarlijkse vergoeding voor de licentie per voorval.

10.3

De aansprakelijkheid van DL voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

10.4

DL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet volledig kunnen afnemen
van examens en/of het registreren van het resultaat daarvan door Licentiehouderbedrijf.

Paraaf:
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Artikel 11
Geheimhouding
11.1

Paraaf:

Het is DL toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader
van zijn marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Licentiehouderbedrijf één van
de Licentiehouderbedrijven is.
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Artikel 12
Overige bepalingen
12.1

De artikelen 9 (Intellectuele eigendomsrechten), 10 (Aansprakelijkheid), 11 (Geheimhouding),
en 13 (Bevoegde rechter en toepasselijk recht) blijven naar hun aard van toepassing na
beëindiging van deze licentieovereenkomst.

12.2

De algemene voorwaarden van Licentiehouderbedrijf of van eventuele toeleveranciers zijn niet
van toepassing.

12.3

Indien één of meer van deze bepalingen in deze licentieovereenkomst ongeldig, in strijd met de
wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen
zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de
ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zo veel mogelijk de strekking van de ongeldige of
onafdwingbare bepaling volgt.

12.4

Kennisgevingen die partijen op grond van deze licentieovereenkomst aan elkaar zullen doen,
vinden schriftelijk plaats.

12.5

Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk
door een partij zijn bevestigd.

12.6

Het door een partij niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel
houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

Paraaf:
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Artikel 13
Bevoegde rechter en toepasselijk recht
13.1

De rechter van het arrondissement Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder
geschil tussen partijen dat verband houdt met deze licentieovereenkomst en de eventuele
daaruit voortvloeiende overeenkomsten en afspraken.

13.2

Deze licentieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Aldus overeengekomen ter respectievelijke woonplaatsen op:
d.d.

LICENTIEHOUDERBEDRIJF

DELTALINQS

Door:

Door:

Paraaf:
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