Escrow Overeenkomst Juros B.V.
(handelend onder de naam Projectadministratie.nl)
Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie “Projectadministratie.nl”
Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl hierna te noemen: Begunstigde,
alsmede
Juros B.V., gevestigd te Sint Oedenrode - Heistraat 8 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. O.Petersen, hierna te
noemen: Leverancier,
alsmede
Van de Ven Accountants en Adviseurs gevestigd te Sint Oedenrode – Kerkstraat 17, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Dhr. J. Biemans, hierna te noemen: Depothouder,
in overweging nemende:
- dat Leverancier aan Begunstigde bij gebruiks-overeenkomst een niet-exclusieve licentie heeft verstrekt tot gebruik van de
internetapplicatie “Projectadministratie.nl”, alsmede documentatie verstrekt;
- dat Leverancier en Begunstigde erkennen dat Begunstigde, uitsluitend om de continuïteit van het gebruik van en/of de
ondersteuning aan de Programmatuur te kunnen waarborgen, onder bepaalde omstandigheden dient te kunnen beschikken over de
Broncode-versie;
- dat Leverancier de Broncode-versie niet zonder meer wil overdragen aan Begunstigde;
- dat Leverancier en Begunstigde om die reden in aansluiting op de bestaande gebruiks-overeenkomstzijn overeengekomen de
Broncode-versie te deponeren bij Depothouder;
- dat Leverancier en Begunstigde hun toekomstige (rechts)verhouding onder die bepaalde omstandigheden nu voor alsdan definitief
willen vaststellen;
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Art. 1. Definities
1. 'Programmatuur': de software die de internetapplicatie “Projectadministratie.nl” realiseert, waar de Begunstigde, krachtens de nietexclusieve gebruiks-overeenkomst, toegang toe heeft.
2. 'Broncode-versie': de in Artikel 1.1 omschreven Programmatuur in broncode-vorm met alle materialen die nodig zijn voor de
installatie en implementatie, voor het doorgronden van de opbouw en structuur van de Programmatuur en/of van de database, en
voor het Onderhoud van de Programmatuur, waaronder:
- een gebruiksaanwijzing voor de Programmatuur in broncode-vorm,
- beschikbare functionele en/of technische documentatie,
- eventuele interfaces, conversie- en migratieprogramma's,
- een gedetailleerde opgave van alle geïnstalleerde programmatuur, en
- de voor het Onderhoud en/of het gebruik van de Programmatuur benodigde derden-software in machinetaal;
3. 'Broncode-licentie’: het onherroepelijke niet-exclusieve recht om de Broncode-versie te gebruiken, uitsluitend ten nutte van
Begunstigde, voor het Onderhoud dan wel voor het genereren van een nieuwe versie van de Programmatuur, het gebruik van de
Programmatuur alsmede het verrichten van alle handelingen die voor de uitoefening van dit recht nuttig of noodzakelijk kunnen zijn;
4. 'Depot': het in depot nemen door Depothouder van zowel de Broncode-versie als de Programmatuur;
5. 'Escrow': het geheel van de prestaties, dat onder deze overeenkomst valt;
6. ‘Onderhoud’: het onderhouden, wijzigen, uitbreiden en/of vernieuwen van de Programmatuur;
Art. 2. Depot
1. De Leverancier zal, voor het eerst bij ondertekening van de overeenkomst, de Broncode-versie voor Depot afleveren bij
Depothouder, op een gangbaar electronisch medium.
2. Voor zover door Leverancier derden-software in Depot wordt gegeven, gaat het uitsluitend en alleen om een reserve kopie van die
software en is het Begunstigde en Depothouder duidelijk dat door Leverancier geen verdere rechten worden verleend. Ingeval
Begunstigde deze derden-software aanwendt zal Begunstigde, voorafgaande aan het gebruik van de betreffende software, met de
leverancier van die software een daartoe strekkende gebruiks-overeenkomst dienen af te sluiten.
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Art. 3. Wijzigingen Depot
1. Indien gedurende het Depot wijzigingen zijn uitgevoerd in de Programmatuur, zal Leverancier de gewijzigde Broncode-versie
afleveren bij Depothouder.
2. Indien meerdere keren een gewijzigde Broncode-versie wordt gedeponeerd zal Depothouder de eerder gedeponeerde Broncodeversie teruggeven aan Leverancier.
3. Zowel ten aanzien van de oorspronkelijke Broncode-versie als ten aanzien van opvolgende depots van de aangepaste Broncodeversies gelden voor partijen dezelfde rechten en plichten uit deze overeenkomst.
Art. 4. Depot back-up
1. In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst dient onder een back-up te worden verstaan een (reserve)kopie van de
Broncode-versie. Leverancier zal in eigen beheer een back-up van de zich in Depot bevindende Broncode-versie(s) ter beschikking
houden.
2. Indien in het kader van de nakoming van deze overeenkomst afgifte van de back-up noodzakelijk is, zal Leverancier per
omgaande aan Depothouder kosteloos, op door Depothouder aangeleverde informatiedragers, een kopie van de back-up ter
beschikking stellen.
Art. 5. Afgifte Depot en gebruiksrecht
1. Leverancier verleent, reeds nu voor alsdan, aan Depothouder het onherroepelijk recht de Broncode- versie af te geven aan
Begunstigde indien zich één of meer van de omstandigheden voordoet/voordoen zoals beschreven in artikel 6 van deze
overeenkomst.
2. Afgifte door Depothouder zal geschieden hetzij door overhandiging van een, op kosten van Begunstigde, door de Depothouder
vervaardigd duplicaat van de Broncode-versie.
3. Indien de Broncode-versie door Depothouder overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst zal worden afgegeven aan
Begunstigde, verleent Leverancier reeds nu voor alsdan aan Begunstigde, naast het bestaande door Leverancier aan Begunstigde
verleende gebruiksrecht op de Programmatuur, om niet de Broncode-licentie, welk recht nu voor alsdan door Begunstigde wordt
aanvaard.
4. Begunstigde is in het sub 3 van dit artikel genoemde geval dan eveneens gerechtigd het Onderhoud uit te besteden aan een derde,
mits deze derde schriftelijk instemt met de bepalingen van deze overeenkomst.
5. Partijen stellen vast dat na afgifte van de Broncode-versie ingevolge deze overeenkomst zij over en weer uit hoofde van de
escrow-overeenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. Partijen verplichten zich om te berusten in de dan geldende
(rechts)verhouding en op geen enkele wijze met welk rechtsmiddel dan ook terug te komen op de afgifte van de Broncode-versie en
op de door Leverancier verleende Broncode-licentie.
Art. 6. Afgiftevoorwaarden Depot aan Begunstigde
Depothouder zal de Broncode-versie afgeven aan Begunstigde als zich een van de volgende
omstandigheden voordoet:
a. Leverancier hiertoe een schriftelijk verzoek indient;
b. Leverancier wordt in staat van faillissement verklaard;
c. door Leverancier wordt (voorlopige) surséance van betaling aangevraagd en Begunstigde
beëindigt de gebruiks-overeenkomst;
d. Leverancier ten gevolge van overmacht, langer dan vijf werkdagen niet in staat is zijn verplichtingen op grond van de gebruiksovereenkomst na te komen;
e. Leverancier staakt zijn bedrijfsactiviteiten, of draagt bedoelde activiteiten over aan een partij, waaraan Begunstigde gemotiveerd
en op redelijke gronden geen schriftelijke goedkeuring kan geven;
f. Leverancier komt (een) belangrijke verplichting(en) op grond van deze overeenkomst en/of de gebruiks-overeenkomst niet na en
is, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, deze belangrijke verplichting niet binnen dertig dagen na de ingebrekestelling
alsnog nagekomen.
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Art. 7. Procedure afgifte Depot
1. Indien Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard zal Depothouder, met in achtneming van het gestelde in artikel 6,
direct tot afgifte van de Broncode-versie aan Begunstigde overgaan.
2. Indien, onverminderd het bepaalde in artikel 7 sub 1, zich volgens Begunstigde dan wel volgens Leverancier één van de in
artikel 6 genoemde omstandigheden voordoet en de afgifte van de Broncode-versie is naar de mening van deze partij noodzakelijk
als gevolg van deze omstandigheid, dan zal deze partij Depothouder onmiddellijk schriftelijk verzoeken om afgifte.
3. Na ontvangst van het schriftelijke verzoek zal Depothouder terstond de andere partij schriftelijk daarvan op de hoogte brengen.
Indien de andere partij niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van dit bericht zijn bezwaren door middel van een aangetekende
brief, gemotiveerd aan Depothouder en aan de verzoekende partij meedeelt, zal Depothouder de Broncode-versie afgeven aan de
verzoekende partij, met inachtneming van het gestelde in artikel 6.
Art. 8. Garanties
1. Depothouder zal de Broncode-versie tijdens het Depot bewaren op een brandvrije en beveiligde plaats en verklaart de uiterste zorg
te zullen aanwenden om de informatiedragers waarop de Broncode- versie is gedeponeerd veilig en adequaat te bewaren en
uitsluitend tot afgifte te zullen overgaan volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.
2. Leverancier garandeert de rechthebbende te zijn van alle rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur (en daarmee op
de Broncode-versie) dan wel bevoegd te zijn namens de rechthebbende deze overeenkomst te sluiten en garandeert dat de Broncodeversie zoals gedeponeerd bij Depothouder (daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere wijziging) geschikt is voor Onderhoud door een
derde, op de voorwaarde dat voldoende deskundigheid en de juiste ontwikkelomgeving worden aangewend.
Art. 9. Geheimhouding
1. Elk der partijen verzekert geheimhouding met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de
andere partij waarvan de partij bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst kennis neemt.
Art. 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, winstderving en andere gevolgschade, wordt
uitgesloten.
2. Depothouder is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van het Materiaal.
3. De partij die Depothouder om de afgifte van de Broncode-versie verzoekt zal Depothouder vrijwaren voor aanspraken welke de
andere partij en/of derden van Depothouder mocht/mochten eisen, tenzij de aanspraak het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming van Depothouder.
4. Leverancier vrijwaart elk der andere partijen voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot enig recht of enige bevoegdheid
ten aanzien van de Broncode-versie als door hem verleend bij deze overeenkomst.
Art. 11. Duur overeenkomst
1. Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van de gebruiks-overeenkomst tussen de Leverancier en Begunstigde en vangt aan op de
dag van ondertekening door Begunstigde van de gebruiks-overeenkomst en duurt voort zolang Begunstigde de Programmatuur in
gebruik heeft.
2. De aanspraken van begunstigde op basis van deze overeenkomst worden beëindigd gelijktijdig met de beeindiging van de
gebruiks-overeenkomst.
3. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden.
4. Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien
Depothouder in staat van faillissement wordt verklaard of niet volledig en/of tijdig aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtigingen voldoet en, na deswege door Leverancier schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting
na te komen. Leverancier is verplicht de Programmatuur ten behoeve van de Begunstigde opnieuw te deponeren bij een Escrowagent ter keuze van de Leverancier. Depothouder is alsdan verplicht de Programmatuur, op eerste afroep van de Leverancier, hetzij
over te dragen aan de aangewezen Escrow-agent, hetzij aan Leverancier.
5. Depothouder zal, nadat de overeenkomst is beëindigd de Broncode-versie retourneren aan Leverancier.
6. De overeenkomst wordt voorts beëindigd nadat de Broncode-versie door Depothouder is afgegeven
aan Leverancier conform de bepalingen van deze overeenkomst.
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Art. 12. Overdracht van rechten
1. Leverancier verbindt zich zijn rechten op de Programmatuur slechts aan derden over te dragen na kennisgeving aan Begunstigde
en Depothouder en tevens de bepalingen van deze overeenkomst en van de gebruiks-overeenkomst deel te laten uit maken van een
eventuele overdracht van de rechten op de Programmatuur aan derden.
Art. 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het
arrondissement ‘s-Hertogenbosch.
3. Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig mocht blijken, blijven de overige bepalingen in stand.
Art. 14. Algemeen
1. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Depothouder respectievelijk die van Begunstigde, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden zijn niet van toepassing.
2. De Bijlagen bij deze overeenkomst maken deel uit van deze overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van
deze overeenkomst en de inhoud van de bijlagen prevaleert, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, de tekst van deze overeenkomst.
3. Kennisgevingen, die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge
mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht.
4. Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te
verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de nietnakoming akkoord is gegaan.
5. Elke partij draagt zelf alle kosten zowel in als buiten rechte, met inbegrip van de kosten van rechtskundige bijstand, welke die
partij moet maken als gevolg van het door een van de andere partijen niet-nakomen van deze overeenkomst.
6. Deze overeenkomst bevat vier pagina's en één Bijlage.
Juros B.V.
Naam: Dhr. O. Petersen

Van de Ven Accountants en Adviseurs
Naam: Dhr. J. Biemans

Datum: 06 april 2006

Datum 06 april 2006

Handtekening

Handtekening

Lijst van Bijlagen:
Bijlage 1 - Deponering Programmatuur en Broncode-versie
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Bijlage 1 behorende bij Escrow overeenkomst Juros B.V.
(handelend onder de naam Projectadministratie.nl)
Programmatuur en te deponeren materiaal
Leverancier verklaart hierbij de navolgende Programmatuur met betrekking tot de internetapplicatie “Projectadministratie.nl” bij
Depothouder in depot te geven overeenkomstig het bepaalde in de Escrow-overeenkomst waarvan deze bijlage deel uitmaakt.
Programmatuur:

Alle sources betreffende de internetapplicatie “Projectadministratie.nl”.
Handleiding.

Materiaal:

Alles op CD-Rom.
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