LICENTIEOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1. Jungiaans instituut B.V. gevestigd te Nijmegen aan de Lankforst 26-10 ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door: Dr. H.A.J. Rump, in de functie van directeur Jungiaans instituut hierna
te noemen "Partij A";
en

2. <rechtsvorm> <naam bedrijf.> gevestigd te <vestigingsplaats bedrijf> aan de
<vestigingsadres bedrijf> ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: <de heer / mevrouw>
<naam contractant>, in de functie van <functie contractant> hierna te noemen "Partij B";
Tezamen nader vernoemd als “Partijen”,
In aanmerking nemende dat:



Dat Partij A een Competence Analysis Development Tool heeft ontwikkeld voor welke Vinding
hij geregistreerd heeft bij het Benelux merkenbureau in Den Haag.
Dat Partij A wenst de uitontwikkeling, de productie, de marketing en de verkoop van de
vinding onder te brengen bij Partij B die deze activiteiten op zich wenst te nemen onder de
navolgende condities:

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
Overdracht productie- en verkooprechten
1.1
Partij A geeft aan Partij B het niet-exclusieve recht om het Competence Analysis Development Tool
volgens de uitvinding te gebruiken en te verkopen op de voorwaarden zoals hierna omschreven.
Artikel 2
Doel van de overeenkomst
Het doel van de overeenkomst is het opzetten en ontwikkelen van een productielijn en
distributienetwerk voor een profijtelijke exploitatie van de Vinding. De licentie geldt voor Europa. Partij
B zal zich inspannen om een zo groot mogelijke marktdekking voor de Vinding in het territoir te
verkrijgen.
Artikel 3
Looptijd van de overeenkomst
De looptijd van de overeenkomst is drie jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekenen van de
overeenkomst. Na deze periode zal het contract stilzwijgend verlengd worden met telkens een jaar,
tenzij gebruik is gemaakt van de opzegtermijn van 2 maanden. Partij A krijgt de mogelijkheid om de
prijs van de, onder artikel 5.1 genoemd, royalty vergoeding van 60,00 euro per rapportage naar
redelijkheid en billijkheid aan te passen aan de marktomstandigheden.
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Artikel 4
Lumpsum
Partij B betaalt voor de training een vast bedrag en hoeft verder niet bij te dragen aan de kosten voor
de ontwikkeling van het product.
Artikel 5
Royalty vergoeding
5.1
Partij B is verplicht om minimaal 10 Competence Analysis Development Tool rapportages per jaar af
te nemen. Partij B zal voor elke afgenomen rapportage volgens de Vinding aan Partij A een
vergoeding betalen van 60,00 euro (exclusief BTW) per rapportage.
5.2
Rapportages worden uitgedrukt in tikken. Onder een tik wordt verstaan een eenheid rapport. Partij B is
verplicht om per jaar minimaal 10 tikken af te nemen.
5.3
Partij B is vrijgesteld om zelf de verkoopprijs te bepalen voor verkoop van de afgenomen rapportage
aan derden.
5.4
De aan Partij A toekomende royalty’s zullen per maand worden voldaan.
5.5
Partij B is verplicht om per jaar twee bijscholingsdagen te volgen.
Deze bijscholingsdagen zullen in rekening worden gebracht.
Artikel 6
Octrooi-, model-, en merkrechten en productverbeteringen
6.1
Partijen verbinden zich elkaar onmiddellijk in te lichten omtrent iedere concurrerende activiteit van
concurrerende ondernemingen die zij tegenkomen.
6.2
Partij A verplicht zich Partij B onmiddellijk in kennis te stellen van de door hem gevonden
verbeteringen van het Product, c.q. van de daarbij behorende knowhow.
6.3
Partij A verklaart dat hij naar beste eer en geweten heeft onderzocht of de rechten onbezwaard zijn
maar kan niet uitsluiten dat derden bezwaren kunnen aandragen.

Artikel 7
Overdracht van rechten
Alle intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot Competence Analysis Development Tool
berusten bij Partij A. Partijen zullen niet, anders na schriftelijke toestemming van de andere partij
rechten uit deze overeenkomst overdragen aan derden. Deze toestemming kan niet op onredelijke
gronden worden onthouden. Bij het verlenen van sublicenties zal Partij B deze derden contractueel
binden aan artikel 6 van deze overeenkomst, tenzij anders met Partij A overeengekomen.
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Artikel 8
Productaansprakelijkheid
De productaansprakelijkheid berust bij Partij A.
Artikel 9
Informatie
9.1
Bij het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Partij A dat hij Partij B alle hem bekende
informatie heeft verstrekt die op welke manier dan ook relevant geacht kon worden voor de
beoordeling door Partij B met betrekking tot het aangaan van deze overeenkomst.
9.2
Bij het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Partij B dat zij Partij A alle hem bekende
informatie heeft verstrekt die op welke manier dan ook relevant geacht kon worden voor de
beoordeling door Partij A met betrekking tot het aangaan van deze overeenkomst.
Artikel 10
Concurrentie
Het is Partij B niet toegestaan om het product volgens de uitvinding zonder toestemming van de
uitvinder een soortgelijk product op de markt te zetten of een belang te hebben bij een Partij B die dit
doet.
Artikel 11
Volledigheid
Deze overeenkomst regelt alle afspraken tussen partijen. Alle eerder mondeling of schriftelijk
gemaakte afspraken komen hiermee te vervallen.
Artikel 12
Geldigheid van de overeenkomst
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 E.E.G.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 word benaderd.
Artikel 13
Geheimhouding en concurrentie
13.1
Beide partijen verbinden zich om de Product knowhow respectievelijk kennis die zij hebben omtrent
elkaars wederzijdse activiteiten geheim te houden voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is in het kader
van de activiteiten welke zij in het kader van deze overeenkomst dienen te verrichten.
13.2
Partij A zal zich onthouden van elke activiteit die een profijtelijke exploitatie van de Vinding door Partij
B nadelig beïnvloedt. Partij A verplicht zich tevens te onthouden van enige betrokkenheid, direct of
indirect met betrekking tot de commercialisering door derden van verbeteringen en aanvullingen op
het product.
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Artikel 14
Beëindiging van de overeenkomst
14.1
Deze overeenkomst kan door partijen onmiddellijk worden beëindigd:
 in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, indien door die
wederpartij nog verplichtingen zijn te voldoen;
 in geval van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze
overeenkomst, eerst na schriftelijk, aangetekende, vruchteloze sommatie met inachtneming
van een herstelperiode van 30 dagen, in welke sommatie de ontbindingssanctie is vermeld;
 in geval Partij B tijdens de laatste dag van de training C.A.D.T.©-accreditatie, te kennen geeft
aan Partij A van de overeenkomst af te zien.
14.2
De archetypekaartjes en de competentiekaartjes, verder genoemd materialen, ontvangt Partij B tijdens
en na de training in bruikleen. Deze blijven eigendom van het Jungiaans instituut.
Bij beëindiging van de overeenkomst is Partij B verplicht de materialen in te leveren bij het secretariaat
van het Jungiaans instituut.
Artikel 15
Geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien geschillen niet in onderling
overleg kan worden opgelost is de gewone rechter in Nijmegen bevoegd om van het geschil kennis te
nemen.

Aldus opgemaakt in tweevoud op datum te Nijmegen Ingangsdatum overeenkomst: datum
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