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Algemene Voorwaarden Delft Patents BV 
 

1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Delft Patents BV en zijn gedeponeerd bij de 

kamer van koophandel te Den Haag. 

Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de 

rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Delft Patents BV en worden reeds thans uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten of 

werkzaamheden op het gebied van consultancy. Voor andere overeenkomsten dan 

consultancywerkzaamheden zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing, tenzij bepalingen uit die 

andere overeenkomsten zich ertegen verzetten, in welk geval bepalingen uit die overeenkomsten 

prevaleren.  

 

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op licentieovereenkomsten die Delft Patents BV 

met derden sluit; die overeenkomsten vallen onder een eigen contractueel regime. 

2. Werkzaamheden en onderlinge overeenkomst 

Het gebied van de werkzaamheden wordt bepaald door de in de onderlinge overeenkomst 

opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg 

worden aangebracht. 

De overeenkomst betreffende het uitvoeren van de werkzaamheden komt tot stand doordat de 

overeenkomst door Delft Patents BV en door opdrachtgever wordt bevestigd. Indien de overeenkomst 

niet op enigerlei wijze door opdrachtgever is bevestigd en Delft Patents BV niettemin met instemming 

van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden maakt, dan zal de inhoud 

van de onderlinge overeenkomst als overeengekomen gelden. 

De overeenkomst met alle bijlagen bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats van alle 

andere afspraken, toezeggingen en overeenkomsten ter zake tussen partijen. 

In de overeenkomst wordt aangegeven waarin de afgesproken werkzaamheden zullen resulteren. 

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de werkzaamheden, dan wel afwijkingen van deze 

algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, 

en hebben slechts betrekking op de werkzaamheden waarbij zij zijn gemaakt. 

3. Uitvoering van de werkzaamheden 

Delft Patents BV zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en 

in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

Met het aanvaarden van de werkzaamheden, verbindt Delft Patents BV zich tot niet meer dan bij het 

uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven, waarbij Delft Patents BV een uiterste 

inspanning levert tot een voor de contractspartner bruikbaar resultaat. Een zogenaamde “Fitness for 

purpose” garantie wordt niet verstrekt.  

Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de 

overeenkomst, indien deze redelijkerwijs voor risico van opdrachtgever behoren te komen c.q. hun 

oorzaak vinden in door Delft Patents BV niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of 

andere mededelingen die mondeling of door een door opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn 

gedaan dan wel overgebracht door middel van enig technisch middel zoals telefoon, fax, e-mail en 

soortgelijke transmissiemedia. 
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4. Wijziging, duur en afsluiting van de werkzaamheden  

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de werkzaamheden kan worden beïnvloed, 

indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de werkzaamheden 

en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 

Alle door Delft Patents BV genoemde of overeengekomen(leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar 

beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst 

bekend waren. Door Delft Patents BV genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse 

(oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Delft Patents BV niet en hebben steeds slechts 

een indicatief karakter. Delft Patents BV spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen 

en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Delft Patents BV is niet gebonden aan een al 

dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die, vanwege buiten haar macht gelegen 

omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald 

kan worden. Evenmin is Delft Patents BV gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of 

(leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, 

wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst 

zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Delft Patents BV en 

opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te 

bespreken. 

De enkele overschrijding van een door Delft Patents BV genoemde of tussen partijen overeengekomen 

al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Delft Patents BV niet in verzuim. In alle 

gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of 

(oplever)datum zijn overeengekomen - komt Delft Patents BV wegens tijdsoverschrijding eerst in 

verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een 

zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Delft Patents 

BV in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

De duur van de werkzaamheden wordt in de overeenkomst vastgelegd. De duur van de overeenkomst 

kan behalve door de inspanning van het team worden beïnvloed door allerlei (externe) factoren, zoals 

de kwaliteit van de informatie die Delft Patents BV verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. 

Indien de tussentijdse wijziging in de werkzaamheden ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal 

Delft Patents BV de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening 

dit vergt. Indien een dergelijk aanpassing leidt tot verlenging van de overeengekomen contractperiode, 

zullen de gevolgen daarvan inzake de looptijd van de overeenkomst door opdrachtgever geaccepteerd 

worden. 

5. Tussentijdse beëindiging van de werkzaamheden 

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is 

dat de uitvoering van de werkzaamheden niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde 

overeenkomst en eventuele latere additionele werkzaamhedenspecificaties. Dit dient gemotiveerd en 

schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. 

6. Intellectuele eigendom 

Octrooien, modellen, technieken, instrumenten waaronder ook software en andere voorwerpen van 

intellectuele eigendom die door Delft Patents BV zijn ingebracht in de overeenkomst en die worden 

gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of in de rapportage, het advies of de resultaten 

zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Delft Patents BV. Openbaarmaking en verveelvoudiging 

kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Delft Patents BV. 

Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik in zijn eigen organisatie. 

Eventuele intellectuele eigendomsrechten op resultaten welke voortvloeien uit de opdracht, komen toe 
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aan Delft Patents BV. Binnen het gebied van de opdracht heeft de opdrachtgever het gebruiksrecht van 

de resultaten van de opdracht zoals door Delft Patents BV aan opdrachtgever verschaft.  

 

Voorzover de uitvoering door Delft Patents BV leidt tot octrooibare materie, heeft Delft Patents BV het 

recht om op haar naam en voor haar rekening octrooi aan te vragen. Delft Patents BV en opdrachtgever 

zullen elkaar over en weer melden: 

 

A het vermoeden dat octrooibare materie is gevonden  

B het feit dat er een octrooiaanvraag wordt ingediend 

C de inhoud van deze aanvraag 

 

Voorts zullen ze elkaar bij het indienen van de octrooiaanvrage alle redelijkerwijs vereiste medewerking 

verlenen.  

 

Indien Delft Patents BV geen gebruik wenst te maken van haar recht als hiervoor bedoeld, komt het 

recht toe aan opdrachtgever indien er voorzover de octrooiaanvraag betrekking heeft op de 

werkzaamheden van de onderhavige opdracht. 

 

Maakt Delft Patents BV of opdrachtgever gebruik van het recht tot octrooiaanvrage, dan wordt de 

aanvrager/houder van het octrooi geacht de wederpartij om niet een licentie te hebben verstrekt.  

 

Op licentieverlening door Delft Patents BV zijn van toepassing de bepalingen uit de 

licentieovereenkomst van Delft Patents BV, met nadrukkelijke uitsluiting van deze algemene 

voorwaarden.   

 

Het staat de aanvrager/houder te allen tijde vrij de octrooiaanvrage in te trekken dan wel een verleend 

octrooi te laten vervallen. Indien opdrachtgever dan wel Delft Patents BV een licentie wordt verleend 

wordt deze als eerste de gelegenheid geboden de aanvrage c.q. het octrooi op diens naam over te 

schrijven. 

7. Aansprakelijkheid 

Delft Patents BV is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan 

Delft Patents BV verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien Delft Patents 

BV, uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde, 

aansprakelijk is, geldt dat Delft Patents BV uitsluitend ! aansprakelijk is voor directe schade van 

opdrachtgever tot ten hoogste het bedrag van de prijs die opdrachtgever voor de werkzaamheden aan 

Delft Patents BV verschuldigd is, gemaximeerd tot € 10.000,-- (tot nader orde). Iedere aansprakelijkheid 

voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor schade die opdrachtgever bij toepassing of 

gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Delft Patents BV lijdt, is/zijn Delft Patents BV 

en/of door Delft Patents BV bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte en/of ingeschakelde 

personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Delft Patents 

BV en/of aan de zijde van door Delft Patents BV bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte 

en/of ingeschakelde personen. 

Opdrachtgever vrijwaart Delft Patents BV en/of door Delft Patents BV bij de uitvoering van de 

werkzaamheden gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde 

van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het 

resultaat van de werkzaamheden van Delft Patents BV door opdrachtgever of door een ander aan wie 

opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld 
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aan de zijde van Delft Patents BV en/of aan de zijde van door Delft Patents BV bij de uitvoering van de 

werkzaamheden gebruikte en/of ingeschakelde personen. 

Delft Patents BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van het feit dat 

de resultaten van de werkzaamheden niet voor octrooiering in aanmerking komen of doordat bij 

toepassing van resultaten inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Delft Patents BV aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Delft Patents BV geleverde 

zaken, waaronder begrepen programmatuur, die door Delft Patents BV zijn doorgeleverd aan 

opdrachtgever, tenzij en voorzover Delft Patents BV die schade kan verhalen op haar leverancier. 

8. Vertrouwelijkheid 

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden. 

Delft Patents BV zal in het kader van de werkzaamheden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen 

ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder 

schriftelijke toestemming van Delft Patents BV aan derden mededelingen te doen over de aanpak van 

Delft Patents BV, de werkwijze en dergelijke, dan wel aan derden de rapportage, het advies of het 

resultaat van Delft Patents BV ter beschikking te stellen.  

Deze geheimhouding strekt zich uit tot alle bij de werkzaamheden betrokken ‘derden’. 

9. Medewerking verschaffen ten behoeve van werkzaamheden 

Om de uitvoering van de werkzaamheden goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten 

verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Delft Patents BV nodig heeft. 

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van 

opdrachtgever , die bij de werkzaamheden van Delft Patents BV betrokken (zullen) zijn. 

Delft Patents BV is niet verplicht met de werkzaamheden een aanvang te maken voordat alle door 

opdrachtgever  aan Delft Patents BV ter beschikking te stellen documenten, gegevens en/of 

medewerkers daadwerkelijk op de overeengekomen wijze aan Delft Patents BV ter beschikking is 

gesteld.  

10. Het team, het betrekken van derden bij de werkzaamhedenuitvoering 

Het betrekken of inschakelen van derden bij de werkzaamhedenuitvoering door opdrachtgever of 

door Delft Patents BV geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 

Delft Patents BV kan in overleg met opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, 

indien het meent dat dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is. De wijziging mag de 

kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de 

werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van 

opdrachtgever in overleg met Delft Patents BV plaatsvinden. 

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en binnen één jaar na 

beëindiging van de werkzaamheden personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel 

over indiensttreding onderhandelen, dan na schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

11. Vergoedingen  

Is in een overeenkomst een ‘vaste prijs’ opgenomen voor het verrichten van de werkzaamheden 

dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs.  

Is in een overeenkomst geen ‘vaste prijs’ opgenomen of maken de werkzaamheden daar geen deel van 

uit, dan staat tussen opdrachtgever en Delft Patents BV vast dat het te betalen bedrag zal worden 

bepaald op grond van de verrichte inspanningen. In principe zijn in overeengekomen vergoedingen 

begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere werkzaamhedengebonden 

kosten. Voor zover kosten, zoals inhuur extern advies en/of onderzoek ten behoeve van een optimale 
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uitvoering van de werkzaamheden, niet zijn inbegrepen in de overeenkomst, kunnen deze afzonderlijk 

worden berekend indien hierover onderling overeenstemming is bereikt. 

Tenzij anders vermeld, zijn alle door Delft Patents BV in de overeenkomst genoemde bedragen 

exclusief omzetbelasting. 

Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Delft Patents BV noodzaakt tot 

aanpassing van hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium 

zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de onderlinge overeenkomst anders is aangegeven. 

12. Betalingsvoorwaarden 

Betaling dient te geschieden in de in de overeenkomst genoemde valuta zonder beroep op 

vermindering of verrekening binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke 

rente voor handelsovereenkomsten in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien 

betaling achterwege blijft, kan Delft Patents BV de uitvoering van de werkzaamheden opschorten.  

Delft Patents BV behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. Delft Patents BV kan te 

allen tijde vooruitbetaling verlangen. 

Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van 

zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, 

zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. 

Indien de werkzaamheden zijn verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers 

hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven 

(ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). 

13. Geschillen 

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de werkzaamheden, dan wel van andere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen ter uitsluitende beslechting worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Op de werkzaamheden is Nederlands recht van 

toepassing. 

 


