Gebruikersovereenkomst Escrow Novire
Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur
Novire B.V. en Novire Systems B.V., in deze Gebruikersovereenkomst aangeduid als:
Leverancier
Ondergetekenden:
1.

Naam organisatie
Kantooradres bedrijf, straat
Postcode / plaats
Dossiernummer K.V.K.
E-mailadres contactpersoon
E-mailadres facturatie

:
:
:
:
:
:

Ten deze vertegenwoordigd door haar directeur:
Naam directeur
:
Voornamen voluit
:
Geboorte datum
:
Adres, straat
:
Postcode / plaats
:
en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigend;
hierna ook te noemen: Gebruiker;
2.

Mans Hendrik KAMPS, wonende te 9721 WX Groningen, Van Deyssellaan 74, geboren
te Jakarta (Indonesië) op dertig juli negentienhonderd achtenzeventig, rijbewijs:,
nummer 4673365007, uitgegeven te Groningen op elf januari tweeduizend zeven,
te deze handelend voor en namens: de statutair te Haren, feitelijk adres: 9753 TB
Haren, Felland Noord 10, gevestigde stichting: Software Borg Stichting, ingeschreven
in het Handelsregister onder nummer 02050636;
hierna te noemen: Software Borg;

Overwegende:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

dat Gebruiker een Licentieovereenkomst met Leverancier heeft gesloten;
dat deze Licentieovereenkomst Gebruiker het recht geeft de Programmatuur ‘QSuite’,
welke hem wordt geleverd als onderdeel van ASP-Dienstverlening, van Leverancier te
gebruiken;
dat Software Borg met Leverancier een overeenkomst, verder te noemen: de
Software-Borgovereenkomst, heeft gesloten, teneinde de continuïteit van de
Programmatuur en de ASP-Dienstverlening zo goed als mogelijk is te waarborgen en
dat Partijen van de inhoud en het doel van deze Software-Borgovereenkomst kennis
hebben genomen;
dat Gebruiker als onderdeel van zijn informatiebeveiligingsbeleid onder voorwaarden
in staat wenst te zijn om over de wezenlijke bestanddelen van de aan hem in licentie
gegeven Programmatuur te beschikken, om deze rechtsgeldig te blijven gebruiken en
om deze aan te (doen) passen en verder te ontwikkelen;
dat Software Borg onder omstandigheden uit hoofde van de SoftwareBorgovereenkomst recht heeft op Afgifte van de Broncode en technische informatie;
dat de Programmatuur en de daarmee verwerkte Data beschikbaar worden gehouden
door Hostingprovider, die door Leverancier wordt betaald voor zijn diensten;
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7.

dat de continuïteit van de ASP-Dienstverlening aldus afhankelijk is van de
betrokkenheid van Hostingprovider;
8. dat Hostingprovider gerechtigd kan zijn om zijn verplichting tot het beschikbaar
houden van de Programmatuur en de Data niet na te komen op het moment dat
Leverancier vanwege een calamiteit hem daarvoor niet meer betaalt;
9. dat Gebruiker wenst dat de Programmatuur en de Data, na het moment dat
Leverancier wegvalt en Hostingprovider niet wordt betaald, gedurende een in deze
overeenkomst vast te leggen periode beschikbaar blijven;
10. dat Gebruiker daarom zich tegenover Software Borg wil verplichten tot het voldoen
van de kosten die Software Borg maakt voor het doorbetalen van Hostingprovider en
hij Software Borg bij het wegvallen van Leverancier zoveel mogelijk de zekerheid
wenst te geven dat deze doorbetaling daadwerkelijk plaatsvindt;
11. dat Gebruiker daarom een bedrag schuldig wenst te erkennen aan Software Borg,
welk bedrag door Software Borg opeisbaar is in het geval van een calamiteit bij
Leverancier en dient te worden aangewend voor de continuering van het beschikbaar
houden van de Programmatuur en de Data voor de in deze overeenkomst te bepalen
periode;
12. dat Partijen hun onderlinge verhoudingen en hun verplichtingen over en weer in deze
overeenkomst nader vast wensen te leggen;
komen het volgende overeen:
Artikel 1. Gemeenschappelijke Bepalingen
Aangehecht zijn de Gemeenschappelijke Bepalingen Broncodedeponering Software Borg
(verder te noemen: Gemeenschappelijke Bepalingen), welke onlosmakelijk onderdeel
uitmaken
van
deze
Gebruikersovereenkomst.
Alle
begrippen
in
deze
Gebruikersovereenkomst de betekenis als vermeld in de definities van de
Gemeenschappelijke Bepalingen en binnen de context van die Gemeenschappelijke
Bepalingen. Dit met uitzondering van het begrip “Leverancier” dat in deze
Gebruikersovereenkomst wordt gebruikt, hier onder valt tevens “Gerechtigde” als
bedoeld in de Gemeenschappelijke Bepalingen.
Artikel 2. Verplichtingen Software Borg
1. Tussen Leverancier en Software Borg zijn Afgiftegronden overeengekomen, zoals
opgenomen in de Gemeenschappelijke Bepalingen. Indien en zodra Software Borg
haar recht op Afgifte heeft uitgeoefend en door de Notaris Afgifte van het
Depotobject is bewerkstelligd, zal Software Borg uiterlijk binnen vijf werkdagen na
een daarop ziend verzoek van Gebruiker, Gebruiker op zijn kosten in staat stellen
gebruik te maken van een kopie van het gedeponeerde Depotobject conform het
Gebruiksrecht als beschreven in de Gemeenschappelijke Bepalingen.
2. Wanneer Gebruiker op het moment van het zich voordoen van een omstandigheid
die conform artikel 4 van de Gemeenschappelijke Bepalingen het recht op Afgifte
voor Software Borg doet ontstaan, nog niet reeds gedurende zes maanden een
rechtsgeldige Gebruikersovereenkomst met Software Borg gesloten heeft, zal hij zijn
rechten in de Gebruikersovereenkomst niet kunnen uitoefenen.
3. Software Borg verplicht zich:
a. uit hoofde van de Software-Borgovereenkomst om naar redelijkheid ervoor zorg
te dragen dat Leverancier aan zijn verplichting tot deponering van de Broncode
voldoet;
b. door middel van steekproefsgewijze controle te (laten) controleren of verwacht
mag worden dat de te deponeren Broncode voldoet aan de bij of krachtens de
Software-Borgovereenkomst gestelde eisen;
c. aan Gebruiker een verslag van de verrichte controle met een overzicht van de
gedeponeerde Programmatuur te doen toekomen;
d. Gebruiker na afgifte van het Depotobject binnen drie weken voorlichting en
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ondersteuning te verschaffen over de wijze waarop de continuïteit van het
gebruik van de Programmatuur zou kunnen worden gewaarborgd;
e. na afgifte van het Depotobject, indien en voor zover Gebruiker dit wenst, voor
rekening en risico van Gebruiker en eventueel andere betrokken Gebruikers, de
begeleiding op zich te nemen om, voor zover mogelijk, zorg te dragen voor de
continuïteit van de Programmatuur;
f. Gebruiker op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de
Broncode, een en ander voor zover dit naar het oordeel van Software Borg
noodzakelijk is in het kader van deze Gebruikersovereenkomst of het
informatiebeveiligingsbeleid van Gebruiker;
g. Met Hostingprovider een overeenkomst af te sluiten, waarin Software Borg de
verplichting op zich neemt om Hostingprovider gedurende ten minste 3
maanden na Afgifte door te betalen voor de continuering van zijn
dienstverlening onder dezelfde voorwaarden, wanneer een of meer van de
volgende omstandigheden zich voordoet:
i.
inschrijving van de ontbinding van Leverancier in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel;
ii.
vonnis van faillietverklaring van Leverancier, zelfs als dit vonnis nog niet in
kracht van gewijsde is gegaan tenzij de faillissementscurator of een ander
Hostingprovider voor haar dienstverlening blijft betalen;
iii.
gerechtelijke uitspraak, ongeacht of deze “uitvoerbaar bij voorraad” is
verklaard, waarbij vastgesteld is dat door Leverancier niet is voldaan aan de
betalingsverplichtingen uit hoofde van overeenkomst(en) die Leverancier
heeft gesloten met Hostingprovider, zulks onder overlegging van deze
uitspraak aan Software Borg.
Ten behoeve van de nakoming van de doorbetalingsverplichting zal het
Hostingbedrag als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze Gebruikersovereenkomst
worden aangewend.
Artikel 3. Rechten en verplichtingen Gebruiker
1. Software Borg zal Gebruiker zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen
van Afgifte. Wanneer de adresgegevens en/of het contactpersoon van Gebruiker
wijzigen, zal Gebruiker zo spoedig mogelijk Software Borg hiervan op de hoogte
brengen. Software Borg geeft de wijziging vervolgens door aan de notaris.
2. Gebruiker erkent een bedrag van € 600,00 (hierna: het Hostingbedrag) schuldig
aan Software Borg.
3. Het Hostingbedrag is voor Software Borg slechts opeisbaar na 5 dagen nadat zich
een situatie heeft voorgedaan als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de
Gemeenschappelijke Bepalingen.
4. Het Hostingbedrag strekt slechts voor de vergoeding van de voor de dienstverlening
van Hostingprovider aan Gebruiker na Afgifte en uit hoofde van deze
Gebruikersovereenkomst, en niet voor de voldoening van enige vordering die de
Hostingprovider op Leverancier mocht hebben.
5. Gebruiker zal Het Hostingbedrag, zodra Het Hostingbedrag voor Software Borg
opeisbaar is, binnen 3 dagen storten op de rekening van Software Borg en daarmee
Het Hostingbedrag aan Software Borg voldoen. Gebruiker ontvangt hieromtrent een
declaratie van Software Borg. Gebruiker zal de aanwijzingen van Software Borg
opvolgen. Software Borg verzorgt onverwijld de doorbetaling van de Hostingprovider.
6. Wanneer Gebruiker nalaat om Het Hostingbedrag aan Software Borg te voldoen, zal
Gebruiker onmiddellijk zonder ingebrekestelling in verzuim verkeren en kan het
Hostingbedrag zonder gerechtelijke tussenkomst door Software Borg bij Gebruiker
worden geïnd.
7. Wanneer Gebruiker uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst in verzuim van de
nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Software Borg verkeert, is
Gebruiker een direct opeisbare boete van € 2000,00 verschuldigd aan Software Borg.
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De boete laat onverlet de verplichting tot nakoming en de mogelijkheid voor
Software Borg tot het vorderen van een schadevergoeding.
8. Het is Software Borg toegestaan om voor de executie en incasso derden in te
schakelen en om deze handelingen uit te besteden aan een derde. Desgewenst kan
Software Borg een bewijs van Afgifte opvragen bij de Notaris. Dit bewijs betreft de
onderhandse akte die van Afgifte is opgemaakt.
9. Gebruiker verplicht zich:
a. het Depotobject uitsluitend conform het Gebruiksrecht aan te wenden en
niet voor andere exploitatiedoeleinden in welke vorm dan ook;
b. ervoor zorg te dragen te beschikken over geldige (hulp)licenties voor te
gebruiken software van derden;
c. tot aan de gebeurtenis die heeft geleid tot Afgifte te beschikken over een
geldige
Licentieovereenkomst
(en,
indien
van
toepassing,
Onderhoudsovereenkomst) met Leverancier;
d. om op elk verzoek van Software Borg een integrale kopie van zijn
Licentieovereenkomst
(en,
indien
van
toepassing,
Onderhoudsovereenkomst) met Leverancier aan Software Borg ter
beschikking te stellen;
e. na Afgifte de bepalingen en beperkingen van deze Gebruikersovereenkomst
mede op te leggen aan derden die in zijn opdracht werken.
f. Op verzoek van Software Borg aan Software Borg alle schriftelijke
documentatie en ander bewijs ter beschikking te stellen, die Software Borg
nodig of nuttig acht om de Afgifte ten behoeve van Gebruiker te
bewerkstelligen;
g. Software Borg op de hoogte te stellen wanneer bij hem het gerede
vermoeden bestaat van het (kunnen) ontstaan van een Afgiftegrond.
10. Indien Gebruiker niet of niet geheel aan zijn financiële verplichtingen jegens
Software Borg heeft voldaan, is Software Borg gerechtigd om de rechten
voortvloeiende
uit
de
overeenkomst(en)
op
te
schorten,
waarbij
de
betalingsverplichting van Gebruiker onverminderd van kracht blijft.
Artikel 4.
Kosten
1. Gebruiker is voor de escrowregeling jaarlijks een bijdrage van € 450,00 verschuldigd
aan Software Borg.
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Software Borg gerechtigd, uitsluitend in
omstandigheden waar de totale bijdrage van Gebruikers beneden de kostprijs van
deponering en het online houden van de ASP-Dienstverlening ligt, in dit verband een
evenredig omslagstelsel te hanteren met betrekking tot de deponeringskosten en
dienovereenkomstig een bedrag aan Gebruiker in rekening te brengen, ofwel, tot
ontbinding van de Gebruikersovereenkomst met een opzegtermijn van zes maanden.
3. Gebruiker zal door Software Borg aan hem gerichte facturen binnen twee weken
voldoen, tenzij anders bepaald.
4. Gebruiker zal door betalingen aan een curator of een derde niet bevrijd worden van
de betalingsverplichtingen tegenover Software Borg.
5. Alle in deze Gebruikersovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Artikel 5.
Algemeen
1. Deze Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor een jaar ingaande op de
datum van het sluiten van deze Gebruikersovereenkomst. Zij zal daarna steeds met
een jaar worden verlengd, tenzij de Software-Borgovereenkomst rechtsgeldig is
geëindigd of deze Gebruikersovereenkomst door Gebruiker rechtsgeldig is opgezegd.
2. De Gebruiker kan enkel met inachtneming van een termijn van minimaal drie
maanden voor de datum van herdeponering door middel van een aangetekend
schrijven gericht aan Software Borg aangeven dat hij de Gebruikersovereenkomst
wenst op te zeggen. De Gebruikersovereenkomst zal drie maanden na ontvangst van
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het aangetekend schrijven door Software Borg, daadwerkelijk worden opgezegd en
aldus rechtsgeldig zijn beëindigd. De Gebruiker ontvangt van Software Borg een
schriftelijke bevestiging van opzegging.
3. De schuldigerkenning van het Hostingbedrag door Gebruiker aan Software Borg zal
ongedaan worden gemaakt drie maanden nadat deze Gebruikersovereenkomst
rechtsgeldig is beëindigd.
4. Software Borg is gerechtigd om deze Gebruikersovereenkomst te beëindigen
wanneer na Afgifte, al dan niet na een doorstart van Leverancier, een nieuwe
Software-Borgovereenkomst is afgesloten met de houder(s) van de intellectuele
eigendomsrechten op de Programmatuur en Gebruiker de mogelijkheid heeft om een
nieuwe Gebruikersovereenkomst af te sluiten met Software Borg.
5. De jaarlijkse administratie- en prolongatiekosten voor het sluiten van deze
Gebruikersovereenkomst bedragen € 50,00 en zijn door Gebruiker verschuldigd aan
Software Borg.
6. Software Borg aanvaardt een inspanningsverplichting ten aanzien van alle
werkzaamheden aangaande en voortvloeiende uit deze Gebruikersovereenkomst.
7. Software Borg zal jegens Gebruiker niet aansprakelijk zijn voor het feit dat het
Depotobject na afgifte niet voldoet aan de eisen, die daar uit hoofde van de Software
Borgovereenkomst aan gesteld worden. Dit lijdt uitzondering indien door Software
Borg niet aan de in het vorige lid bedoelde inspanningsverplichting is voldaan.
8. Indien een of meer bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst nietig zijn of niet
rechtsgeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter
vervanging van de nietige of niet rechtsgeldige bepaling, die zo veel mogelijk de
strekking van de nietige of niet rechtsgeldige bepaling volgt.
9. In geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van de
gebruiksovereenkomst, prevaleert de Nederlandse versie.
10. Software Borg behoudt zich het recht voor de onderhavige overeenkomst aan te
passen aan de laatste stand van wet- en regelgeving en maatschappelijke
ontwikkelingen voor zover deze althans betrekking hebben op Broncode gerelateerde
vraagstukken, zulk recht waaraan de overige partijen hun medewerking niet op
onredelijke gronden zullen onthouden.
Aldus overeengekomen:

-----------------------------------------1. Gebruiker
Naam:
Plaats:
Datum:

------------------------------------2. Software Borg
Naam:
Plaats:
Datum:
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