Moeskops Briljante Uitdaging
Licentieovereenkomst
PARTIJEN:
……………… (ontwerper), geboren te ……………… (plaats), op ……-……-…… (datum),
hierna genoemd de ontwerper,
en
Moeskops Grafisch Afwerkingsbedrijf B.V., vertegenwoordigd door Erik Moeskops
gevestigd/woonachtig te Bladel, hierna te noemen Moeskops.

IN AANMERKING NEMENDE:
- Dat de ontwerper een product ……………… (naam product) heeft ontwikkeld voor de
Moeskops Briljante Uitdaging.
- Dat de ontwerper de productie, de marketing en de verkoop van het product onderbrengt
bij Moeskops voor de duur van deze overeenkomst, die deze activiteiten op zich neemt
onder de volgende condities.

VERKLAREN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN:
Artikel 1 – Overdracht productie- en verkooprechten
1.1 De ontwerper geeft aan Moeskops het alleenrecht om het product volgens het ontwerp
te fabriceren, te promoten, weg te geven en te verkopen aan consumenten of derden
op de voorwaarden zoals hierna omschreven, tenzij anders afgesproken.

Artikel 2 – Doel van de overeenkomst
2.1 Het doel van de overeenkomst is het opzetten en ontwikkelen van een productielijn en
distributienetwerk van het ontwerp. De licentie geldt wereldwijd.

Artikel 3 – Looptijd van de overeenkomst
3.1 De looptijd van deze overeenkomst is 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van
ondertekenen van de overeenkomst.
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Artikel 4 – Honorarium
4.1 Moeskops zal binnen veertien dagen na ondertekening van deze overeenkomst als
honorarium voor het ontwerpen van het product een bedrag van €500 overmaken op het
rekeningnummer ……………………… (IBAN) van de ontwerper ten name van
…………… (naam rekeninghouder)

Artikel 5 – Royaltyvergoeding
5.1 Moeskops zal voor elk verkocht product een vergoeding betalen van €………… (bedrag)
aan de ontwerper.
5.2 De aan de ontwerper toekomende royalties zullen per kwartaal worden voldaan.
Daarvoor zal de ontwerper binnen 30 dagen na ieder kalenderkwartaal een overzicht
ontvangen van de aantallen verkocht product. De ontwerper zal daarop een factuur aan
Moeskops doen toekomen. Deze factuur zal binnen 30 dagen door Moeskops worden
voldaan.
5.3 Indien de ontwerper twijfels zou hebben over de juistheid van de door Moeskops
gedane opgaven, heeft hij het recht zelf een onafhankelijke accountant te benoemen
die de boeken op het punt van de verschuldigdheid van royalties kan controleren. Indien
en voor zover de door Moeskops gedane opgave juist blijkt te zijn, zijn de kosten van
deze accountant voor de ontwerper, en als de opgave niet juist blijkt voor de kosten van
Moeskops.
5.4 Moeskops is verplicht nauwkeurig boek te houden met betrekking tot alle gegevens die
van belang zijn voor de berekening van de aan de ontwerper toekomende royalties.
5.5 De ontwerper ontvangt geen royaltyvergoeding over producten die worden
weggegeven.

Artikel 6 – Octrooi-, model-, en merkrechten en productverbeteringen
6.1 Beide partijen lichten elkaar onmiddellijk in als zij concurrerende activiteiten van
concurrerende ondernemingen tegenkomen.
6.2 Alle kosten die na ondertekening van deze overeenkomst worden gemaakt welke
verband houden met het beschermen en in stand houden van de bescherming van het
ontwerp zullen door Moeskops en de ontwerper voor gelijke delen worden gedragen.
6.3 De ontwerper verplicht zich Moeskops onmiddellijk op de hoogte te brengen van de
door hem gevonden verbeteringen van het product en de daarbij behorende knowhow.
6.4 De ontwerper verklaart dat hij naar beste eer en geweten heeft onderzocht of de
rechten onbezwaard zijn maar kan niet uitsluiten dat derden bezwaren zullen aandragen.
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Artikel 7 – Overdracht van rechten
7.1 De ontwerper blijft na het aangaan van deze overeenkomst houder van het ontwerp.
7.2 De partijen zullen niet, anders na schriftelijke toestemming van de andere partij rechten
uit deze overeenkomst overdragen aan derden.

Artikel 8 – Productaansprakelijkheid
8.1 De productaansprakelijkheid berust bij Moeskops.

Artikel 9 – Informatie
9.1 Bij het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de ontwerper dat hij Moeskops
alle hem bekende informatie heeft verstrekt die op welke manier dan ook relevant
geacht kon worden voor de beoordeling door Moeskops met betrekking tot het
aangaan van deze overeenkomst.
9.2 Bij het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Moeskops dat zij de ontwerper
alle hem bekende informatie heeft verstrekt die op welke manier dan ook relevant
geacht kon worden voor de beoordeling door de ontwerper met betrekking tot het
aangaan van deze overeenkomst.

Artikel 10 – Concurrentie
11.1 Het is Moeskops niet toegestaan om binnen drie jaar na introductie van het product
volgens het ontwerp zonder toestemming van de ontwerper een soortgelijk product op
de markt te zetten of een belang te hebben bij een bedrijf die dit doet.

Artikel 11 – Volledigheid
11.2 Deze overeenkomst regelt alle afspraken tussen partijen. Alle eerder mondeling of
schriftelijk gemaakte afspraken komen hiermee te vervallen.

Artikel 12 – Geldigheid van de overeenkomst
12.1 Indien enige bepaling van deze overeenkomst strijdig mocht zijn met dwingend
rechtelijke bepalingen in enig land, waar de commercialisering van het product ter hand
word genomen c.q. met EU-rechtelijke bepalingen, dan zal deze betrokken bepaling
nietig zijn doch blijft de overeenkomst in alle overige aspecten van kracht. Partijen
zullen alsdan onderhandelingen voeren om de nietige bepaling te vervangen door een
zodanige regeling die niet door nietigheid wordt getroffen en waarmee de inhoud c.q.
kennelijke bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk wordt benaderd.
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Artikel 13 – Beëindiging van de overeenkomst
13.1 Deze overeenkomst kan door beide partijen onmiddellijk worden beëindigd:
a. In geval van faillissement of uitstel van betaling van de wederpartij, als er door die
partij nog verplichtingen zijn te voldoen;
b. In geval van een ernstige tekortkoming bij het nakomen van de verplichtingen uit
deze overeenkomst, eerst na schriftelijk, aangetekende, vruchteloze sommatie,
rekening houdend met een herstelperiode van 30 dagen, in welke sommatie de
ontbindingsactie is vermeld;
c. Indien Moeskops geen verdere zinvolle exploitatiemogelijkheden meer zou zien;
d. Indien Moeskops het product ……………… (naam product) langer dan 1 jaar niet
heeft geproduceerd.
13.2 Indien de overeenkomst door een van de partijen wordt beëindigd gaan de volledige
rechten weer terug naar de ontwerper.

Artikel 14 – Geschillen
14.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien geschillen niet
in onderling overleg of door bemiddeling van de Nederlandse Orde van Uitvinders
kunnen worden opgelost is de gewone rechter in Den Haag bevoegd om van het
geschil kennis te nemen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………… (stad),
op ……-……-…… (datum).

Handtekening Moeskops,

Handtekening de ontwerper,

………………………………

………………………………
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