Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire

Artikel 1.
Definities
In
deze
Gemeenschappelijke
bepalingen
en
de
daarmee
samenhangende
overeenkomsten worden de volgende definities gehanteerd:
* Afgifte: de Afgifte van het Depotobject door de Notaris aan Software Borg;
* ASP-dienstverlening: het door de Leverancier of Gerechtigde met Gebruiker
overeengekomen gebruik van de Programmatuur en de verwerking van Data op afstand
door middel van het inloggen op een centraal, door de Hostingprovider ter beschikking
gesteld/te stellen computersysteem;
* Basisinformatie: Alle informatie die nodig is voor de installatie, implementatie,
toegankelijk houden en voor het doorgronden van de opbouw en structuur van de ASPDienstverlening, de Programmatuur en de databases waarin de Data zijn vastgelegd, en
voor het Onderhoud van de Programmatuur, waaronder:
- beschrijving hardware omgeving;
- overzicht ISP omgeving;
- informatie over operationele processen;
- Administrator- en gebruikersaccounts met bij behorende wachtwoorden.
* Broncode: het als zodanig aangeduide geheel van computerinstructies, vastgelegd in
een hogere programmeertaal, welk geheel, samen met de hulpmiddelen, informatie,
documentatie en andere daartoe behorende goederen, de basis vormt voor de
Programmatuur;
* Data: alle gegevens(bestanden), die door Gebruiker worden verwerkt met behulp van
de Programmatuur en bij Leverancier, Gerechtigde en/of Hostingprovider berusten;
* Depotobject: de (elektronische) gegevensdrager(s), welke de Broncode, de Objectcode,
de Basisinformatie en een exemplaar van de alsdan geldige Programmatuurversie
bevat(ten), alsmede al hetgeen overigens wordt gedeponeerd;
* Depot: de overdracht van het Depotobject door de Leverancier of Gerechtigde aan
Software Borg;
* Gebruiker: de Licentienemer, die met Software Borg een Gebruikersovereenkomst
heeft gesloten;
* Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen de Gebruiker en Software Borg, uit
hoofde waarvan Gebruiker aanspraak kan maken op de continuïteitsvoorzieningen als in
de Software-Borgovereenkomst door Leverancier ten behoeve van de Gebruiker zijn
getroffen;
* Gebruiksrecht: de bevoegdheid die voor Software Borg en de Gebruiker uit de Afgifte
voortvloeit;
* Gerechtigde: de personenvennootschap of rechtspersoon die gelieerd is aan
Leverancier doordat zij deel uit maakt van dezelfde groep als Leverancier en gerechtigd
is tot het afsluiten van Licentieovereenkomsten met Licentienemers. Met Gerechtigde
wordt tevens bedoeld de personenvennootschap of rechtspersoon die gelieerd is aan
Leverancier doordat zij deel uit maakt van dezelfde groep en de ontwikkeling van de
Broncode en Programmatuur uitvoert ongeacht of daarbij eigen auteursrecht op de
Programmatuur heeft verworven. Met Gerechtigde wordt tevens bedoeld de
personenvennootschap of rechtspersoon, die gelieerd is aan Leverancier doordat zij deel
uit maakt van dezelfde groep en aan wie door Leverancier is opgedragen om de
tenuitvoerlegging van
de
Software-Borgovereenkomst
voor
wat
betreft
de
voorbereidingswerkzaamheden en de controlewerkzaamheden te verzorgen.
* Hostingprovider: de aanbieder van hostingdiensten aan Leverancier en Gerechtigde en
de verzorger van de feitelijke terbeschikkingstelling van de Programmatuur en de Data
aan Gebruiker.
* Leverancier: de eigenaar van of de gerechtigde tot de Broncode en de Programmatuur;
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* Licentienemer: de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon, die
krachtens een Licentieovereenkomst met de Leverancier of Gerechtigde, gerechtigd is tot
het gebruik van de Programmatuur en de ASP Dienstverlening;
* Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Gerechtigde of Leverancier en de
Licentienemer, waarbij Leverancier of Gerechtigde aan de Licentienemer het recht (de
Licentie) geeft om de Programmatuur te gebruiken;
* Notaris: de stichting waarbij de Broncode wordt gedeponeerd en waarvan een Notaris,
zijnde deelnemer en/of bestuurder van de Stichting IT-Notaris, bestuurder of één van de
bestuurders is;
* Onderhoudsovereenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier of Gerechtigde en de
Licentienemer, waarbij Leverancier of Gerechtigde zich verplicht de aan Licentienemer ter
beschikking gestelde Programmatuur te onderhouden en verder te ontwikkelen.
* Programmatuur: het geheel van software- en eventuele hardwarecomponenten, dat de
ASP-Dienstverlening vormt en het computerprogramma waarvan de Broncode en
objectcode wordt gedeponeerd, daaronder uitdrukkelijk begrepen (toekomstige)
aanpassingen, veranderingen, aanvullingen en vernieuwingen, alsmede toekomstige
versies en (andere) ontwikkelingen en wijzigingen daarvan;
* Software Borg: de stichting "Software Borg Stichting", gevestigd te Haren;
* Software-Borgovereenkomst: de overeenkomst tussen de Leverancier, Gerechtigde,
Notaris en Software Borg;
Artikel 2.
Inspectie, controle en verslag
1. Voordat het Depot verricht kan worden, vinden inspectie en controle door of vanwege
Software Borg plaats. Deze inspectie en controle hebben ten doel vast te stellen of de
te deponeren Broncode aan alle in redelijkheid te stellen eisen voldoet.
2. Leverancier en Gerechtigde verplichten zich alle medewerking aan deze inspectie en
controle te verlenen.
3. De Broncode mag geen enkele beveiliging bevatten die in strijd is met het doel van
de Software-Borgovereenkomst of de goede uitoefening van het Gebruiksrecht kan
frustreren. Onder meer mogen geen zogenaamde tijdbommen worden ingebouwd in
de Broncode en is het niet toegestaan dat de Broncode slechts kan worden gebruikt
met een speciale hardwarebeveiliging (zoals bijvoorbeeld een dongle).
4. Van de inspectie wordt een inspectierapport opgemaakt en van de controle wordt
verslag uitgebracht. Het rapport wordt toegezonden aan Leverancier en Notaris, zo
mogelijk binnen 1 maand na ondertekening van de Software Borgovereenkomst; het
verslag wordt toegezonden aan Gebruiker.
5. Inspectie, controle en verslaglegging worden uitgevoerd volgens een door Software
Borg schriftelijk vastgestelde procedure. Deze procedure wordt Leverancier tevoren
toegezonden.
6. De procedure wordt uitgevoerd binnen één maand na ondertekening van de
Software-Borgovereenkomst en wanneer dit uit hoofde van de SoftwareBorgovereenkomst gevorderd wordt.
7. Software Borg heeft het recht de resultaten van de controle steekproefsgewijs te
(laten) controleren door vergelijking met hetgeen door Leverancier en Gerechtigde
aan een nieuwe Gebruiker is geleverd.
Artikel 3.
Depot
1. De Leverancier legt het Depotobject in bijzijn van Software Borg vast op een
elektronische gegevensdrager en markeert het Depotobject met 1. versienummer, 2.
controledatum, 3. Autorisatie door middel van een handtekening van de Leverancier
of Gerechtigde, 4. nadere aanduiding van beoogd gebruik conform artikel 45j AW en
5. overzicht Licentienemers op de gegevensdrager. De elektronische gegevensdrager
wordt vervolgens in verzegelde enveloppe in eigendom overgedragen aan Software
Borg. Partijen erkennen dat hiermee een exemplaar van de Programmatuur in het
verkeer wordt gebracht conform artikel 12b Auteurswet.
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2. Binnen 14 dagen nadat door of vanwege Software Borg de controlewerkzaamheden
zijn uitgevoerd als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Gemeenschappelijke Bepalingen,
waaruit blijkt dat het Depotobject aan alle in redelijkheid te stellen eisen voldoet,
draagt Software Borg de verzegelde enveloppe als bedoeld in het hiervoor genoemde
lid over in bewaring aan de Notaris conform artikel 7:600 ev. BW inzake
bewaarneming. Van dit depot wordt een onderhandse depotakte opgemaakt en op
verzoek een notariële registratieakte. Bij de onderhandse depotakte worden ten
minste gevoegd: de gegevensdrager welke de Broncode bevat en de overige
documentatie.
3. Door Leverancier en Gerechtigde wordt overgedragen en bij voorbaat geleverd aan
Software Borg het gedeeltelijke auteursrecht op de Broncode, het gedeeltelijke
auteursrecht op de op de Broncode gebaseerde Programmatuur en de
Basisinformatie, hiermee bedoelende het auteursrecht dat nodig is om de
Hostingprovider in staat te stellen om de Programmatuur en de ASP dienstverlening
toegankelijk te houden voor de Licentienemer, met alle daarvoor benodigde
openbaarmakings- en verveelvoudingshandelingen, en voor de Licentienemer om de
Programmatuur te gebruiken met inachtneming van artikel 5 van de
Gemeenschappelijke Bepalingen, te onderhouden, aan derden te verstrekken voor
onderhoud en aan de Programmatuur nieuwe functionaliteiten toe te voegen en te
ontwikkelen, alsmede overige rechten zoals begrepen in de Licentieovereenkomst te
kunnen uitvoeren. De gedeeltelijke overdracht gebeurt onder de opschortende
voorwaarde dat het Depotobject door Software Borg wordt gedeponeerd en met
uitsluitend de bedoeling om de Programmatuur en de ASP-Dienstverlening
operationeel te houden voor het doel waarvoor de Programmatuur blijkens de
rechtsverhouding tussen Leverancier en Licentienemer wordt gebruikt. Het overige
auteursrecht op de Broncode, de op de Broncode gebaseerde Programmatuur en de
Basisinformatie blijft, met inachtneming van het in dit lid bepaalde, toebehoren aan
de Leverancier (en Gerechtigde). Deze overeenkomst is een akte in de zin van artikel
2 lid 2 van de Auteurswet. Tevens wordt de hierboven genoemde voorwaardelijke
overdracht en de levering bij voorbaat ten aanzien van elke in de toekomst te
verschijnen versie van hierboven genoemde werken en de daarop rustende rechten
door Leverancier (en door Gerechtigde) aan Software Borg gedaan.
4. Software Borg verplicht zich tot retro-overdracht en levering van het in lid 3
benoemde auteursrecht aan Leverancier en Gerechtigde, diens curator of een derde
die van de curator rechtsgeldig heeft verkregen, indien deze partij voldoet aan alle
verplichtingen uit de oorspronkelijke Licentieovereenkomst en deze oorspronkelijke
Licentieovereenkomst voortzet gedurende een door Software Borg redelijk te achten
termijn. Daarnaast geldt als voorwaarde van de retro-overdracht dat de betreffende
partij zich verbindt tot overname van de rechten en plichten die op grond van deze
overeenkomst en haar bijlagen gelden voor de Leverancier.
5. Door Leverancier en Gerechtigde moet worden voldaan aan de door of vanwege
Software Borg of de Notaris gestelde of nog te stellen eisen met betrekking tot het
Depotobject.
6. De Broncode moet voldoen aan de gestelde eisen en moet alles bevatten wat
redelijkerwijze noodzakelijk is om het doel van de Software-Borgovereenkomst te
verwezenlijken.
7. Door het sluiten van de Software-Borgovereenkomst doen de Leverancier en
Gerechtigde, bij voorbaat na Afgifte, afstand van alle rechten, voortvloeiende uit
arbeidsovereenkomsten, welke zij hebben met zijn huidige en toekomstige
werknemers, indien en voor zover de betrokken werknemers direct of indirect
werkzaamheden zullen verrichten voor Software Borg, die verband houden met de
aan Software Borg uit de Gebruikersovereenkomst voortvloeiende rechten en
plichten.
Artikel 4.

Afgifte
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1. Software Borg heeft recht op Afgifte van het Depotobject door de Notaris en zal de
Notaris zo spoedig mogelijk om Afgifte verzoeken, wanneer één of meer van de
volgende omstandigheden zich voordoen:
a. overeenstemming tussen Leverancier of Gerechtigde en Software Borg, dat dit
Afgifterecht mag worden uitgeoefend, doch eerst nadat hiervan door beide
Partijen schriftelijk mededeling aan de Notaris is gedaan;
b. inschrijving van de ontbinding van Leverancier of Gerechtigde, indien deze
rechtspersoon of personenvennootschap is, in het Handelsregister bij de Kamer
van Koophandel;
c. vonnis van faillietverklaring van Leverancier of Gerechtigde, vonnis waarbij aan
Leverancier of Gerechtigde surseance van betaling is verleend of vonnis waarbij
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van Leverancier of
Gerechtigde toepasselijk is verklaard, zelfs als dit vonnis nog niet in kracht van
gewijsde is gegaan;
d. overdracht van de (rechten op de) Broncode of de Programmatuur door
Leverancier aan een ander zonder inachtneming van de Software
Borgovereenkomst of de Gebruikersovereenkomst;
e. gerechtelijke uitspraak, ongeacht of deze "uitvoerbaar bij voorraad" is verklaard,
waarbij:
i vastgesteld is dat door Leverancier of Gerechtigde niet, niet tijdig of niet
behoorlijk is voldaan aan één of meerdere verplichtingen uit hoofde van de
Software-Borgovereenkomst, waardoor de belangen van Gebruikers kunnen
worden geschaad en dat in de gegeven omstandigheden uitoefening van het
Afgifterecht door Software Borg gerechtvaardigd is;
ii vastgesteld is dat er sprake is van een zodanig niet, niet tijdig of niet behoorlijk
presteren door Leverancier of Gerechtigde jegens een Gebruiker in verband met
een tussen hen gesloten Licentieovereenkomst, dat uitoefening van het
Afgifterecht door Software Borg gerechtvaardigd is;
iii vastgesteld is dat Leverancier of Gerechtigde het onderhoud en/of vernieuwing
van de Programmatuur heeft gestaakt en niet op basis van een open
urencalculatie bereid is ten behoeve van de Gebruikers die zulks wensen de
Programmatuur te onderhouden en/of te vernieuwen.
iv vastgesteld is dat door Leverancier of Gerechtigde niet, niet tijdig of niet
behoorlijk is voldaan aan één of meerdere verplichtingen uit hoofde van
overeenkomst(en) die Leverancier of Gerechtigde hebben gesloten met de
Hostingprovider, waardoor de belangen van Gebruikers kunnen worden geschaad
en dat in de gegeven omstandigheden uitoefening van het Afgifterecht door
Software Borg gerechtvaardigd is;
f. een in de Software Borg overeenkomst nader objectief te bepalen feit of
omstandigheid.
2. Indien Software Borg gebruik wenst te maken van haar recht op Afgifte van het
Depotobject door de Notaris, dient deze wens bij aangetekend schrijven aan
Leverancier, Gerechtigde en de Notaris kenbaar te worden gemaakt. Daarbij dienen
alle gegevens te worden overgelegd welke noodzakelijk zijn voor het beoordelen van
het recht op Afgifte.
3. Indien sprake is van een omstandigheid, die krachtens de Software Borg
overeenkomst het recht op Afgifte doet ontstaan, dient deze Afgifte binnen vijf dagen
na ontvangst van het in lid 2 bedoelde aangetekend schrijven gerealiseerd te worden.
4. Bij de beoordeling van deze wens behoeft de Notaris zich slechts te overtuigen van
het zich voordoen van omstandigheden, die krachtens de Software Borg
overeenkomst het recht op Afgifte voor Software Borg doen ontstaan. De Notaris stelt
Leverancier en Gerechtigde direct na de Afgifte hiervan op de hoogte.
5. Van de Afgifte wordt een onderhandse of notariële akte opgemaakt.
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6. De kosten van Afgifte van het Depotobject, met inbegrip van de kosten van
gerechtelijke procedures waarin de Notaris wordt betrokken, komen ten laste van de
Gebruiker, met dien verstande, dat de Notaris van Software Borg kan verlangen
kosten voor te schieten.
7. Gebruiker is verantwoordelijk voor de kosten die redelijkerwijs vanwege de uitvoering
van de Software-Borgovereenkomst en de Gebruikersovereenkomst, ten behoeve van
Gebruiker door Software Borg en de Notaris moeten worden gemaakt. Deze kosten
zijn verdisconteerd in de jaarlijkse bijdrage die Gebruiker op grond van de
Gebruikersovereenkomst verschuldigd is aan Software Borg.
Artikel 5.
Gebruiksrecht
1. Onder Gebruiksrecht wordt begrepen de bevoegdheid tot het verrichten door of ten
behoeve van Gebruiker van de volgende handelingen:
a. het Depotobject compileren, onderhouden, aanpassen, veranderen, aanvullen,
vernieuwen of doorontwikkelen, eventueel met behulp van derden;
b. het laden en in beeld brengen van het computerleesbare gedeelte van het
Depotobject;
c. het Depotobject (doen) verveelvoudigen, zo vaak als binnen het kader van de
Software-Borgovereenkomst en de Gebruikersovereenkomst redelijkerwijze
noodzakelijk is;
d. het besturen en testen van het Depotobject; en
e. alle overige (rechts)handelingen ten aanzien van het Depotobject, welke
redelijkerwijze noodzakelijk zijn om het doel van de Software-Borgovereenkomst
de
Gebruikersovereenkomst
en
de
Licentieovereenkomst
en
de
Onderhoudsovereenkomst te kunnen verwezenlijken.
2. Software Borg heeft het recht:
a. het Depotobject ten behoeve van zichzelf te (doen) gebruiken wanneer dit nodig
is voor de ondersteuning van de Gebruikers en Hostingprovider; en
b. het Depotobject te vermenigvuldigen en in gebruik uit te geven aan
Hostingprovider en aan (toekomstige) Gebruikers van Leverancier en Gerechtigde,
doch slechts aan die Gebruikers die op het moment van Afgifte van het
Depotobject een rechtsgeldige Licentieovereenkomst met Leverancier gesloten
hebben of Licentienemers die na het sluiten van een Licentieovereenkomst tevens
een Gebruikersovereenkomst met Software Borg gesloten hebben of sluiten,
welke Gebruikersovereenkomst hen recht geeft op een kopie van het Depotobject.
c. Na Afgifte of wanneer dat in het belang van Gebruiker noodzakelijk is, het beheer
te voeren over de ASP-Dienstverlening en alle openbaarmakings- en
verveelvoudigingshandelingen met betrekking tot de Programmatuur te verrichten
die daarvoor noodzakelijk zijn. Leverancier zal hier op eerste verzoek alle
medewerking aan verlenen en de noodzakelijke inloggegevens aan Software Borg
ter beschikking stellen.
3. Indien het recht op Afgifte voor Software Borg is ontstaan ingevolge een gerechtelijke
uitspraak als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub e onder ii van deze Gemeenschappelijke
bepalingen, is het Software Borg slechts toegestaan het Depotobject ter beschikking
te stellen aan de Gebruiker te wiens aanzien is vastgesteld dat Leverancier of
Gerechtigde in verzuim was.
4. Indien het recht op Afgifte voor Software Borg is ontstaan ingevolge het vonnis tot
faillietverklaring of toepasselijkverklaring van de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub c van deze Gemeenschappelijke
bepalingen, is het Software Borg eerst 14 dagen na het uitspreken van het vonnis
toegestaan over te gaan tot het in gebruik geven van het Depotobject aan Gebruikers
en Hostingprovider mits er geen sprake is van een ander, die een Software
Borgovereenkomst sluit, dan wel in de plaats treedt met in achtneming van alle
verplichtingen op grond van artikel 6 van de Gemeenschappelijke bepalingen.
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5. Indien het Depotobject mede software, waar derden toe gerechtigd zijn, bevat en
Leverancier of Gerechtigde geen licentierechten te dien aanzien heeft verstrekt, dient
Gebruiker hiertoe zelf een Licentieovereenkomst met de betrokken derde te sluiten of
ervoor zorg te dragen dat het Depotobject slechts wordt bewerkt door derden die
daartoe gerechtigd zijn.
6. Software Borg en Gebruiker dienen, wanneer zij het Depotobject ter beschikking
stellen aan derden, de verplichtingen uit de Software-Borgovereenkomst waar
mogelijk aan die derden op te leggen.
7. Het is Software Borg en Gebruiker niet toegestaan het Depotobject of een kopie
hiervan te verhuren of anderszins in gebruik af te staan aan derden, anders dan bij
Software-Borgovereenkomst of deze Gemeenschappelijke bepalingen bepaald.
8. Gebruiker is onder alle omstandigheden (ook vóór Afgifte) volledig gerechtigde tot de
Data. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op de Data, berusten bij
Gebruiker. Voor zover (contractuele) afspraken tussen Gebruiker en Leverancier met
deze bepaling in strijd zijn, prevaleert deze bepaling.
9. Leverancier zal Hostingprovider en Software Borg op generlei wijze tegenwerken en
na Afgifte meewerken aan het in staat stellen van Software Borg tot het voldoen aan
de verplichtingen die Software Borg heeft tegenover Gebruiker.
Artikel 6.
Overdracht rechten en plichten
1. Indien de Leverancier of Gerechtigde, hetzij in, hetzij buiten faillissement, de hem
krachtens de Auteurswet 1912 toekomende rechten op de Programmatuur waarvan
de Broncode is gedeponeerd, overdraagt aan een ander, dan is het hierna sub a tot
en met e in dit lid bepaalde van toepassing:
a. Leverancier en Gerechtigde verplichten zich om de ander als partij in de plaats te
doen stellen van de Leverancier of Gerechtigde, zowel terzake van de SoftwareBorgovereenkomst
alsook
in
de
Licentieovereenkomsten
en
Onderhoudsovereenkomsten met de Gebruikers, en de onderhavige verplichting
wederom op te leggen aan rechtsopvolgers van de ander. Software Borg en de
Notaris zijn verplicht aan de indeplaatsstelling mee te werken, met inachtneming
van het hierna bepaalde.
b. Software Borg kan aan haar medewerking de opschortende voorwaarde
verbinden, dat Leverancier en Gerechtigde meewerken aan een laatste zo actueel
mogelijk Depot, en dat de ander akkoord gaat met aanvullende of gewijzigde
voorwaarden, indien Software Borg van oordeel is dat het risicoprofiel met
betrekking tot de continuïteit van de Programmatuur tengevolge van de
indeplaatsstelling verandert, danwel naar de mening van Software Borg andere
licentie of (onderhouds-) voorwaarden substantieel wijzigen.
c. Leverancier of Gerechtigde is verplicht om Software Borg en de Notaris binnen
veertien dagen na de overdracht een kopie van de overdrachtsakte over te
leggen, althans van het relevante gedeelte of de relevante gedeelten van die
akte(n).
d. een dergelijke overdracht heeft geen werking jegens Software Borg en de Notaris
zolang zij geen kopie van de overdrachts- of leveringsakte, casu quo
vorenbedoeld gedeelte daarvan, alsmede de schriftelijke bevestiging van de
aanvaarding door de derde van de rechten en verplichtingen uit de SoftwareBorgovereenkomst en de Licentieovereenkomsten, hebben ontvangen.
e. de door Software Borg en de Notaris in verband met voormelde overdracht en
indeplaatsstelling noodzakelijkerwijs te maken kosten zijn voor rekening van de
Leverancier.
2. Indien Software Borg in staat van faillissement wordt verklaard, kan een ander,
zonder medewerking van Leverancier, Gerechtigde of Notaris, in haar plaats treden
terzake van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de SoftwareBorgovereenkomst, mits die ander een stichting of vereniging is:
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a. waarvan een notaris, die deelnemer is van Stichting IT-Notaris of haar
rechtsoplvolger, bestuurslid is, en
b. welke (mede) ten doel heeft het behartigen van de belangen van de Gebruikers.
Artikel 7. Aanstelling van Nieuwe hostingprovider
1. Het is voor Leverancier en Gerechtigde mogelijk om tijdens de looptijd van de
Software Borg overeenkomst een andere partij dan Hostingprovider (hierna: Nieuwe
hostingprovider) aan te stellen voor het verrichten van de hostingdiensten die voor
het verzorgen van de ASP-Dienstverlening ten behoeve van Licentienemers
noodzakelijk zijn.
3. De aanstelling van een Nieuwe hostingprovider mag geen afbreuk doen aan het
verzorgen van de continuïteit van de ASP-Dienstverlening ten behoeve van de
Gebruiker, en in het bijzonder niet aan de werking van de SoftwareBorgovereenkomst en de Gebruikersovereenkomst.
4. Op grond van het bepaalde in lid 3 van dit artikel dragen Leverancier en Gerechtigde
ten minste zorg voor de volgende zaken:
a. zij dienen Gebruiker, Software Borg en Notaris tijdig en volledig te informeren
over een op handen zijnde aanstelling van een Nieuwe hostingprovider;
b. De Nieuwe hostingprovider dient met Software Borg een overeenkomst aan te
gaan als bedoeld in artikel 2 lid 3 sub g van de Gebruikersovereenkomst;
c. Leverancier en Gerechtigde zijn verplicht om het contract en rechtsverhouding
met Hostingprovider gestand te doen totdat de Nieuwe hostingprovider
daadwerkelijk de ter beschikkingstelling van de ASP-Dienstverlening, de
Programmatuur en de Data aan de Gebruiker verzorgt en de Nieuwe
hostingprovider de onder punt b bedoelde overeenkomst heeft ondertekend.
5. De kosten die door de Notaris en Software Borg worden gemaakt bij de aanstelling
van een Nieuwe hostingprovider conform deze Gebruikersovereenkomst, kunnen
door hen aan Leverancier en Gerechtigde in rekening worden gebracht.
Artikel 8.
Boetebeding
1. Leverancier en Gerechtigde verbeuren een boete ten behoeve van Software Borg ten
bedrage van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-) wanneer een van hen zijn
verplichtingen niet nakomt.
2. De boetes zijn opeisbaar wanneer de nalatige partij, door middel van een
aangetekend schrijven, in gebreke is gesteld en niet binnen veertien dagen het
gebrek verholpen heeft.
3. De boetes laten onverlet de bevoegdheid van de partij aan wie de boete verschuldigd
is, om nakoming, ontbinding of schadevergoeding te vragen.
4. Indien Leverancier of Gerechtigde zijn betalingsverplichting niet voldoet, zullen de
Gebruikers worden geïnformeerd en indien nodig de openstaande bedragen voldoen.
Artikel 9.
Geheimhouding
1. Software Borg en de Notaris dienen van de hun ter kennis komende gegevens in
verband met de door hen, in het kader van de uitvoering van de SoftwareBorgovereenkomst uitgeoefende functie, geheimhouding te betrachten, tenzij anders
voortvloeit uit de Software-Borgovereenkomst.
Artikel 10. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering
1. Software Borg en de Notaris zijn slechts aansprakelijk voor schade die het
rechtstreeks gevolg is van opzettelijk onjuist handelen of grove schuld bij de
deponering en gedurende het Depot, met dien verstande dat de aansprakelijkheid
nimmer verder reikt dan voor zover de rechtstreekse schade door hun
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt. Elke andere aansprakelijkheid is
uitgesloten.
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2. Leverancier en Gerechtigde vrijwaren Software Borg en de Notaris voor alle
aanspraken van derden die verband houden met (rechts)handelingen voortvloeiende
uit de Software-Borgovereenkomst.
3. Het Depotobject wordt niet door de Notaris verzekerd; het staat de andere partijen
vrij een verzekering af te sluiten.
Artikel 11. Slotbepalingen
1. Partijen kiezen voor de gerechtelijke uitvoering van de Software-Borgovereenkomst
bij voortduring woonplaats op het in de overeenkomst vermelde adres, tenzij bij
aangetekend schrijven aan de andere partijen is bekend gemaakt dat een andere
woonplaats gekozen wordt. Indien de woonplaats niet binnen Nederland is gelegen,
wordt woonplaats gekozen bij de Notaris.
2. Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Terzake van gerezen geschillen kunnen partijen arbitrage of mediation
overeenkomen.
4. Indien geen arbitrage of mediation wordt overeengekomen, is, in eerste aanleg, de
rechter te Groningen bevoegd.
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