Amsterdam, oktober 2018

Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all

Geachte heer / mevrouw,
Hartelijk dank voor uw interesse in de escrow oplossingen van Escrow4all.
Als kennisleider in de branche, helpen wij u graag een escrow oplossing te selecteren of samen te stellen
die adequaat aansluit op uw eisen en wensen. Denk hierbij aan onder meer:
-

de juiste invulling:
software / broncode escrow, SaaS escrow (inclusief data en hosting)
de juiste vorm/opzet: 1-op-1 overeenkomst of juist een schaalbare mantelregeling
de juiste zekerheden: meest geschikte verificatie level en frequentie van deponering

Heeft u vragen of wilt u een offerte ontvangen of een afspraak maken, dan vernemen wij dit uiteraard
graag van u. Wij zijn u graag van dienst!

Met vriendelijke groet,

Herman Kui
Commercial Director

CONCEPT

Software Escrow
Mantel Overeenkomst
Datum: ___________ 2018
tussen

Software Leverancier
als Licentieverlener
en

ESCROW4ALL B.V.
als Escrow Agent
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Algemeen

Ondergetekenden:
(1)

[Software Bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] (1234 AB), ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [Initialen + Achternaam], (hierna te noemen “Licentieverlener”);

(2)

ESCROW4ALL B.V., gevestigd MediArena 7 te Amsterdam-Duivendrecht (1114 BC), ten deze
rechtsgeldig

vertegenwoordigd

door

[Initialen

+

Achternaam],

(hierna

te

noemen

“Escrow4all”);

In aanmerking nemende:
(a)

Licentieverlener

heeft

aan

licentienemer(s)

het

gebruiksrecht

verstrekt

op

het

programmaproduct ("Product"), als nader gespecificeerd in Bijlage 1;
(b)

Licentieverlener heeft onderhoud- en supportverplichtingen betreffende het Product op zich
genomen;

(c)

Licentienemer heeft, onder bepaalde omstandigheden waarbij Licentieverlener niet in staat is
of verzuimt onderhoud en support te leveren zoals nader bepaald in Artikel 6, het recht om
inzage te verkrijgen in de broncode en technische documentatie van het Product;

(d)

Licentieverlener is overeengekomen de broncode en technische documentatie betreffende het
Product te deponeren bij Escrow4all.

Komen overeen als volgt:
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Artikel 1 – Definities
De navolgende begrippen hebben in deze overeenkomst en de bijlagen de navolgende betekenis:
Aanmelding Begunstigde: een schriftelijk verzoek waarin Licentieverlener een Licentienemer
aanmeldt voor het escrow arrangement;
Algemene Bepalingen Escrow Arrangement: de bepalingen van de Overeenkomst in reglementvorm,
welke van toepassing is en onverbrekelijk onderdeel uitmaakt van het escrow arrangement tussen
Licentieverlener, Begunstigde en Escrow4all;
Begunstigde: een natuurlijk persoon, een instelling, een bedrijf, een andere rechtspersoon of entiteit:
-

aan wie Licentieverlener een gebruiksrecht op het Product heeft verstrekt (Licentienemer); en

-

aan wie Escrow4all een Escrow Certificaat heeft verstrekt;

Broncode: de computer programmeercode van het Product in een door mensen leesbaar formaat,
inclusief alle documentatie en instructies noodzakelijk voor het onderhouden, interpreteren,
compileren en installeren;
Escrow Certificaat: een door Escrow4all aan Licentienemer te verstrekken certificaat – binnen 5
werkdagen na ontvangst van Aanmelding Begunstigde – waarin escrow bescherming wordt bevestigd
conform de voorwaarden van de Overeenkomst en daarbij behorende Algemene Bepalingen Escrow
Arrangement;
Continuïteitsdoeleinden: het gebruik van het Materiaal uitsluitend voor het onderhouden, corrigeren,
wijzigen of uitbreiden van het Product met inachtneming van de voor Licentienemer uit de Licentie
Overeenkomst

voortvloeiende

beperkingen

ten

aanzien

van

onder

meer

intellectuele

eigendomsrechten, gebruik, geheimhouding, vermenigvuldiging en verspreiding;
Deposit Form: het formulier met daarop een opgave van het Materiaal dat wordt gedeponeerd;
Escrow Portal: een met een persoonsgebonden gebruikersnaam/wachtwoord afgeschermde website
aangeboden en beheerd door Escrow4all als onderdeel van haar dienstverlening en standaard
procedures waarop partijen (Licentieverlener en Begunstigde) inzage hebben in specifieke informatie
betreffende de Overeenkomst zoals Materiaal in depot en kopieën van verificatierapporten;
Gegevensdrager(s): het medium of de media waarop het Materiaal wordt aangeleverd;
Licentie Overeenkomst: de tussen Licentieverlener en Licentienemer gesloten licentieovereenkomst
betreffende het Product;
Materiaal: de Broncode, Technische Documentatie en Updates van het Product;
Overeenkomst: de onderhavige escrow overeenkomst, inclusief de bijbehorende bijlagen;
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Product: de softwareapplicatie(s) waarvoor aan Licentienemer ingevolge de Licentie Overeenkomst
gebruiksrecht is verstrekt en zoals nader gespecificeerd in Bijlage 1 ‘Escrow Materiaal Overzicht’;
Technische Documentatie: de technische documentatie welke nodig is om de Broncode van het
Product te (doen) onderhouden, wijzigen en/of corrigeren;
Update: alle modificaties, updates of revisies van het Product, welke ter beschikking zijn gesteld door
Licentieverlener aan Licentienemer, ongeacht de (commerciële) benaming van een dergelijke Update;
Upload/Uploaden: de digitale aanlevering resp. het digitaal aanleveren van het Materiaal naar de
servers van Escrow4all;
VerifOne: de onderzoeken en processen welke Escrow4all’s VerifOne test vormen, voor zover
toepasbaar of toegepast op het Materiaal;
VerifTwo: de onderzoeken en processen welke Escrow4all’s VerifTwo test vormen, voor zover
toepasbaar of toegepast op het Materiaal;
VerifThree: de onderzoeken en processen welke Escrow4all’s VerifThree test vormen, voor zover
toepasbaar of toegepast op het Materiaal.

Artikel 2 – Deponering van Materiaal
2.1

Licentieverlener zal binnen 20 werkdagen na het van kracht worden van de Overeenkomst
het Materiaal Uploaden dan wel de Gegevensdrager(s), bevattende het Materiaal, aan
Escrow4all overdragen.

2.2

Licentieverlener zal hetzelfde doen met Updates van het Product en wel binnen 20 werkdagen
na ter beschikkingstelling daarvan aan Licentienemer.

2.3

Indien bij de deponering zoals in Artikel 2.1 en 2.2 omschreven een Gegevensdrager(s) wordt
gebruikt zal het eigendom van de Gegevensdrager(s) overgaan naar Escrow4all. Deze
eigendomsoverdracht van de Gegevensdrager(s) en de in Artikel 2.1 en 2.2 omschreven
Upload impliceren niet de overdracht van enige rechten van intellectuele eigendom op het
Materiaal aan Escrow4all. Deze rechten blijven onverminderd toekomen aan Licentieverlener

2.4

Escrow4all zal binnen 5 werkdagen de ontvangst van het Materiaal via de Escrow Portal
bevestigen aan Licentieverlener en Begunstigde.

2.5

Indien Begunstigde niet binnen een termijn van 25 werkdagen nadat aan hem een
productwijziging ter beschikking is gesteld een bevestiging ontvangt dat het Materiaal is
gedeponeerd, zal Begunstigde Escrow4all daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
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2.6

Escrow4all zal de drie laatste depots van het Materiaal in depot houden voor de duur van de
Overeenkomst. Depots ouder dan de laatste drie zullen door Escrow4all worden vernietigd
zonder dat Escrow4all daarvoor toestemming behoeft van Licentieverlener en/of Begunstigde.

2.7

Licentieverlener machtigt Escrow4all ter zake van het Materiaal:
-

een reservekopie te maken, indien dit noodzakelijk is voor Escrow4all om aan haar
verplichtingen zoals beschreven in de Overeenkomst te voldoen;

-

het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de verificatie conform
Artikel 5 te doen uitvoeren;

-

in de gevallen als bepaald in Artikel 6 hierna, het Materiaal af te geven aan
Begunstigde.

Artikel 3 – Verplichtingen Escrow4all
3.1

Escrow4all zal zorg dragen voor adequate beveiliging en veilige opslag van het Materiaal.
Escrow4all zal in dit verband alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen
worden verwacht gelet op het doel van onderhavige Overeenkomst en de belangen van zowel
Licentieverlener als Begunstigde.

3.2

Escrow4all zal aantekeningen bijhouden van activiteiten aangaande de Overeenkomst en deze
daar waar nodig middels de Escrow Portal of schriftelijk bekend maken aan Licentieverlener
en/of Begunstigde.

3.3

Escrow4all zal het Materiaal alleen gebruiken voor doeleinden waartoe zij op grond van de
Overeenkomst gerechtigd is.

3.4

Escrow4all zal het Materiaal niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar
stellen aan enige derde(n), behoudens aan haar eigen werknemers voor zover noodzakelijk
voor verificatiedoeleinden als bedoeld in de Overeenkomst. Escrow4all zal erop toezien dat
onmiddellijk

na

verificatie

het

Materiaal

en

eventuele

kopieën

daarvan

uit

het

verificatiesysteem worden verwijderd.
3.5

Escrow4all zal het Materiaal enkel en alleen afgeven conform de bepalingen in deze
Overeenkomst.

3.6

Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van Escrow4all schade
wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van het Materiaal zal zij Licentieverlener daarvan
zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Licentieverlener zal in voorkomend geval meteen
een kopie van het desbetreffende Materiaal aan Escrow4all overdragen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Escrow4all, behoudens en voor zover
Licentieverlener niet heeft voldaan aan zijn back-up verplichtingen als omschreven in Artikel
4.1 hieronder.
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Artikel 4 – Verplichtingen van Licentieverlener en Begunstigde
4.1

Licentieverlener waarborgt en garandeert dat:
4.1.1

Licentieverlener gerechtigd is het Materiaal aan Escrow4all over te dragen
overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en vrijwaart Escrow4all tegen
mogelijke aanspraken van derden ter zake van de verificatie en/of afgifte van het
Materiaal aan Begunstigde binnen de bepalingen van de Overeenkomst.

4.1.2

het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt van het aan Begunstigde in
licentie verstrekte Product ten tijde van deponering.

4.1.3

het Materiaal als gedeponeerd toereikend is om een gekwalificeerd persoon in staat te
stellen het Product te onderhouden, corrigeren, modificeren en compileren.

4.1.4

Licentieverlener gedurende de looptijd van de Overeenkomst in eigen beheer een
kopie van de laatste drie versies van het Materiaal als back-up ter beschikking zal
houden.

4.2

Begunstigde waarborgt en garandeert dat:
4.2.1

Begunstigde het Materiaal, indien hem dat ingevolge van Artikel 6 ter beschikking is
gesteld, uitsluitend zal gebruiken voor Continuïteitsdoeleinden binnen het kader van
zijn eigen bedrijfsvoering.

4.2.2

Begunstigde ermee bekend is dat in voorkomend geval onderscheiden bepalingen uit
de

Licentie

Overeenkomst,

zoals

onder

meer

ter

zake

van

intellectuele

eigendomsrechten, gebruik, geheimhouding, vermenigvuldiging en verspreiding
onverminderd van kracht blijven voor wat betreft het gebruik van het Materiaal.
4.2.3

indien Begunstigde voor het onderhouden, corrigeren, wijzigen en/of uitbreiden van
het Product een derde(n) inschakelt, hij gehouden is de verplichtingen als neergelegd
in Artikel 4.2.1 en 4.2.2 aan betreffende derde(n) op te leggen.

Artikel 5 – Verificatie
5.1

Bij ieder depot zal Licentieverlener aan Escrow4all een Deposit Form doen toekomen met
daarop een opgave van het Materiaal dat ten behoeve van Begunstigde wordt gedeponeerd.

5.2

Escrow4all zal een VerifOne test uitvoeren op aanwezigheid en leesbaarheid van het
Materiaal. Escrow4all zal Licentieverlener en Begunstigde binnen 5 werkdagen na de
uitvoering via de Escrow Portal berichten omtrent de bevindingen van de verificatie.

Contract type: Sw2pNL (v1701.1)
Datum: dd-mm-2018

Licentieverlener: Software Bedrijf
Overeenkomst nummer: SW2P18 _ _ _

7

5.3

Begunstigde is gerechtigd op enig moment Escrow4all te verzoeken een aanvullende
verificatie (VerifTwo of VerifThree) uit te voeren. Licentieverlener is verplicht daaraan voor
zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen.

5.4

De kosten voor Escrow4all, Licentieverlener en Begunstigde, als gevolg van een aanvullend
onderzoek op grond van Artikel 5.3, komen voor rekening van Begunstigde, tenzij uit het
onderzoek blijkt dat Licentieverlener op manifeste wijze niet heeft voldaan aan zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst. In dat geval komen de kosten voor rekening van
Licentieverlener.

5.5

Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow4all geen
getrouwe en volledige weergave vormt van het Product, zal Licentieverlener binnen
20 werkdagen na notificatie door Escrow4all de discrepantie herstellen.

Artikel 6 – Afgifte
6.1

Vooropgesteld dat Begunstigde beschikt over een geldige Licentie Overeenkomst, is
Escrow4all verplicht het Materiaal aan Begunstigde af te geven, indien:
(I)

Licentieverlener in staat van faillissement wordt verklaard;

(II)

Licentieverlener zijn bedrijfsactiviteiten staakt;

(III)

de

bedrijfsactiviteiten

van

Licentieverlener

geheel

of

gedeeltelijk

worden

overgenomen door een derde partij die zich niet gebonden acht en/of onder
onredelijke voorwaarden voortzetting van onderhoudsverplichtingen betreffende het
Product aanbiedt;
(IV)

Licentieverlener niet voldoet aan zijn verplichtingen om onderhoud te leveren op een
zodanige wijze dat zijn tekortschieten de continuïteit van het gebruik van het Product
door Begunstigde in gevaar brengt;

(V)

Licentieverlener

faalt

een

of

meerdere

substantiële

verplichtingen

uit

de

Overeenkomst na te komen en 20 werkdagen na notificatie daarvan de discrepantie
niet heeft hersteld.
6.2

Indien zich naar de mening van de Begunstigde een in Artikel 6.1 omschreven omstandigheid
voordoet en hij op grond daarvan afgifte van het Materiaal verlangt, zal hij zulks per
aangetekend schrijven met bericht van ontvangst melden aan zowel Licentieverlener als aan
Escrow4all. Betreffend schrijven dient vergezeld te zijn van begeleidende stukken waarover
Begunstigde beschikt om zijn mening te staven.

6.3

Wanneer Escrow4all de in Artikel 6.2 omschreven melding heeft ontvangen, zal zij binnen vijf
(5) werkdagen schriftelijk aan Licentieverlener mededelen dat een verzoek om afgifte van het
Materiaal is ontvangen.
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6.4

Licentieverlener kan binnen tien (10) dagen na dagtekening van de mededeling door
Escrow4all bezwaar maken tegen de afgifte. Indien Licentieverlener geen bezwaar maakt
tegen de afgifte of geen bezwaar maakt binnen de gestelde termijn, is Escrow4all gerechtigd
het Materiaal onmiddellijk af te geven aan Begunstigde. In geval Licentieverlener in staat van
faillissement is verklaard, is Licentieverlener niet gerechtigd een beroep te doen op de
bezwaarprocedure uit Artikel 6.5 hierna.

6.5

Indien Licentieverlener binnen de daarvoor in Artikel 6.4 gestelde termijn bezwaar maakt, zal
Escrow4all de afgifte van het Materiaal opschorten. Licentieverlener en Begunstigde zullen
dan de vraag of Begunstigde recht heeft op die afgifte voorleggen aan de Stichting
Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA - www.sgoa.org) ter beslissing in
Arbitraal Kort Geding overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting. De beslissing
van de SGOA zal bindend zijn voor alle partijen.

6.6

Bij afgifte van het Materiaal aan Begunstigde, verleent Licentieverlener reeds nu, voor alsdan,
aan Begunstigde het niet-exclusieve recht het Materiaal te gebruiken uitsluitend voor
Continuïteitsdoeleinden binnen het kader van zijn eigen bedrijfsvoering.

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid
7.1

Iedere partij zal vertrouwelijke informatie en documentatie die zij ter kennis komt
geheimhouden en niet gebruiken of openbaren anders dan overeengekomen in deze
Overeenkomst.

7.2

Beëindiging van deze Overeenkomst zal partijen of diens medewerkers niet vrijwaren van de
verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid zoals opgenomen in deze Overeenkomst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1

Escrow4all is jegens Licentieverlener en/of Begunstigde aansprakelijk voor de door hen
geleden en te lijden schade die voortvloeit uit of verband houdt met een aan Escrow4all
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze
Overeenkomst tot een maximum van € 1.000.000,- (zegge een miljoen euro) in totaal.

8.2

Escrow4all is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Licentieverlener,
Begunstigde of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst,
verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiend uit deze
Overeenkomst.

8.3

Escrow4all is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verificaties.
Escrow4all is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid,
functionaliteit en/of doelmatigheid van het Materiaal.
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Artikel 9 – Vergoedingen
9.1

Voor de door Escrow4all te verlenen diensten is Licentieverlener de in Bijlage 2
‘Vergoedingen en Tarieven’ gespecificeerde vergoedingen en tarieven verschuldigd.

9.2

Escrow4all zal:
-

de Initiële Kosten aan Licentieverlener factureren na finalisering van de Overeenkomst;

-

de door Licentieverlener per kalenderjaar verschuldigde Jaarlijkse Escrow Kosten
jaarlijks

vooraf

aan

Licentieverlener

factureren,

voor

het

eerst

daags

na

totstandkoming van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst lopende het
kalenderjaar tot stand komt, zal de jaarlijks door Licentieverlener verschuldigde
vergoeding pro rato in rekening worden gebracht aan Licentieverlener;
-

de Optionele Diensten aan Licentieverlener factureren daags na totstandkoming van
de Overeenkomst.

9.3

Escrow4all is gerechtigd haar jaarlijkse tarieven aan te passen op basis van indexcijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek waarbij de algemene prijsindex (Consumenten Prijs
Index – CPI) zal worden aangehouden.

9.4

De betaling van de door Escrow4all verstrekte facturen dient binnen 30 dagen na
factuurdatum te geschieden. Bij gebreke van tijdige betaling is de wettelijke rente
verschuldigd tenzij de factuur op redelijke gronden is verworpen.

9.5

Bij beëindiging van de Overeenkomst is Escrow4all niet gehouden tot enige restitutie van in
rekening gebrachte vergoeding(en). Licentieverlener is verplicht facturen die vóór de
beëindiging van de Overeenkomst zijn verstrekt te voldoen.

Artikel 10 – Duur
10.1

Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door alle
partijen, waarmee de Overeenkomst automatisch in werking treedt. Deze Overeenkomst
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

10.2

Begunstigde is gerechtigd zijn deelname aan de Overeenkomst tussentijds te beëindigen door
middel van opzegging met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden.

10.3

Licentieverlener is gerechtigd de gehele Overeenkomst te beëindigen door middel van een
schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van negen (9) maanden. Escrow4all
is alsdan verplicht de Begunstigde direct op de hoogte stellen van de opzegging.
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10.4

Beëindiging van deze Overeenkomst op eenstemmig verzoek van Licentieverlener en
Begunstigde is steeds mogelijk.

10.5

De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst indien
Escrow4all in staat van faillissement wordt verklaard. Zowel Licentieverlener als Begunstigde
is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst
te ontbinden indien Escrow4all niet volledig en/of tijdig aan haar uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen voldoet en, na deswege door Licentieverlener en/of
Begunstigde schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te
komen.
Licentieverlener is, indien Begunstigde zulks kenbaar maakt, verplicht het Materiaal ten
behoeve van Begunstigde opnieuw te deponeren bij een onafhankelijke instantie ter keuze van
Licentieverlener tegen alsdan overeen te komen contractuele voorwaarden, waarbij de inhoud
en strekking van deze Overeenkomst zoveel mogelijk in acht genomen zal worden.
Escrow4all is alsdan verplicht de Gegevensdrager(s), op eerste afroep van Licentieverlener,
over te dragen c.q. af te geven hetzij aan de door Licentieverlener aangewezen onafhankelijke
instantie, hetzij aan Licentieverlener, indien Begunstigde te kennen heeft gegeven van (een
nieuw) escrow arrangement af te zien.

10.6

Escrow4all is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden indien Licentieverlener toerekenbaar nalaat, ook nadat Escrow4all
Licentieverlener schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij aan Licentieverlener een
redelijke termijn heeft gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen, om niet door hem
betwiste facturen van Escrow4all te voldoen.

10.7

In geval van beëindiging van de Overeenkomst na afgifte van het Materiaal aan Begunstigde
conform de bepalingen van deze Overeenkomst, blijven de bepalingen met betrekking tot de
Verplichtingen van Begunstigde (Artikel 4.2) en Vertrouwelijkheid (Artikel 7) onverminderd
van kracht.

Artikel 11 – Overige Bepalingen
11.1

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar schriftelijke correspondentie, zullen deze
worden gericht aan de volgende adressen:
Voor Licentieverlener:

Voor Escrow4all:

[Naam bedrijf/organisatie]

Escrow4all BV

[naam contactpersoon operationeel]

Afdeling Contractbeheer

[Postadres] [PC + Plaats]

MediArena 7

[email adres]

1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

[telefoonnummer]

helpdesk@escrow4all.com
Tel. 020 – 3420 250

Contract type: Sw2pNL (v1701.1)
Datum: dd-mm-2018

Licentieverlener: Software Bedrijf
Overeenkomst nummer: SW2P18 _ _ _
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11.2

De Overeenkomst kan worden geëffectueerd in meerdere kopieën met verschillende partijen.
Iedere op die wijze geëffectueerde kopie wordt als een origineel aangemerkt en alle kopieën
tezamen zullen een en dezelfde Overeenkomst vormen.

Artikel 12 – Overdracht van Rechten
12.1

Licentieverlener verbindt zich de bepalingen van onderhavige Overeenkomst deel te laten
uitmaken van een eventuele overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van het
Product aan derden.

12.2

In geval van een overdracht als bedoeld in lid 1 van dit artikel is Licentieverlener verplicht
Begunstigde en Escrow4all daarvan schriftelijk mededeling te doen.

Artikel 13 – Toepasselijk Recht en Geschillen
13.1

Deze Overeenkomst en alle geschillen verband houdend met of voortvloeiend uit deze
Overeenkomst worden beheerst door het Nederlandse recht.

13.2

Behoudens bezwaar tegen afgifte van het Materiaal zoals beschreven in artikel 6.5 zullen alle
andere geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) of in
verband met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam,
tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.
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Ondertekening

Overeengekomen op _______________ 2018
en:
(1) getekend namens Licentieverlener

Naam

_________________________________

_________________________________

Functie

_________________________________

(bevoegde ondertekenaar)

(2) getekend namens ESCROW4ALL B.V.

Naam

_________________________________

_________________________________

Functie

_________________________________

(bevoegde ondertekenaar)
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Datum: dd-mm-2018
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Bijlage 1 – Escrow Materiaal Overzicht
Licentieverlener verklaart hierbij het navolgende Materiaal met betrekking tot het hieronder
aangegeven Product bij Escrow4all in depot te geven overeenkomstig het bepaalde in de
Overeenkomst waarvan deze bijlage deel uitmaakt:

Product
(naam zoals bekend

_____________________________________________________________

bij of verstrekt aan
Begunstigde):

Omschrijving

Ja

Nee

Broncode
Technische Documentatie

______________________________
Licentieverlener
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