CONSULTANCY-OVEREENKOMST
Deze Consultancy-overeenkomst is opgemaakt en gesloten op 1 mei 2019 (hierna:
"Ingangsdatum") tussen
ENERZIJDS
Bedrijf X, gevestigd aan Adres 213 te Amsterdam in Nederland (hierna:
"Opdrachtgever"),

LD

EN ANDERZIJDS
C. Onsultant, wonend aan Adres 1232 te Haarlem in Nederland (hierna: "Consultant"),
hierna individueel aan te duiden als "Partij" en gezamenlijk als "Partijen",
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NEMEN IN OVERWEGING DAT

Opdrachtgever actief is op het gebied van Legal Tech;
Opdrachtgever een project heeft geïnitieerd op het gebied van Legal Tech
(hierna: het "Project");
Consultant heeft expertise op het gebied van Legal Tech;
Opdrachtgever de expertise van Consultant wenst in te zetten ten behoeve van
het Project;

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

O
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1. Betrekking en Diensten

a. Aanstelling. Opdrachtgever stelt hierbij Consultant aan om de diensten uit te voeren
en te leveren zoals omschreven in Bijlage A (hierna: de "Diensten"), en Consultant
accepteert hierbij de aanstelling.
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b. Niveau van dienstverlening. De door Consultant te leveren Diensten zullen worden
uitgevoerd met het hoogste niveau van nauwkeurigheid en toewijding en het hoogste
niveau van bekwaamheid die men mag verwachten van een expert op het gebied van
Legal Tech. Opdrachtgever zal toegang verlenen tot zijn informatie, eigendommen en
personeel voorzover redelijkerwijs nodig voor Consultant om zijn Diensten uit te
voeren.

c. Tools, instrumenten en apparatuur. Consultant zal gebruikmaken van zijn eigen
tools, instrumenten en apparatuur voor de uitvoering van de Diensten, tenzij Partijen
anders zijn overeengekomen.
d. Toezegging en garantie. Consultant verklaart en garandeert aan Opdrachtgever dat
hij onder geen contractuele of andere beperkingen of verplichtingen is onderworpen

b. Eigendom. Consultant gaat akkoord met de overdracht van, en draagt hierbij over,
alle rechten, titels en belangen in en op de Werkproducten. Alle werkproducten zijn
het exclusieve eigendom van Opdrachtgever en Consultant heeft geen rechten van
welke aard dan ook in dergelijke Werkproducten.
Consultant gaat, op verzoek en kosten van Opdrachtgever, akkoord met de
onmiddellijke ondertekening, uitvoering en opstelling van alle aktes, documenten,
handelingen en zaken die Opdrachtgever redelijkerwijs mag vorderen of verlangen om
de volledigheid van rechten, titels en belangen van Opdrachtgever in de
Werkproducten te verzekeren.
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Consultant zal op geen enkele manier gebruikmaken van enig Werkproduct zonder
voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Alle Werkproducten zullen onverwijld
aan Opdrachtgever worden gecommuniceerd.

RB
EE

c. Licentie. In geval Consultant een werk dat eerder door hem is gecreëerd in een
Werkproduct integreert, verleent Consultant aan Opdrachtgever een wereldwijde,
royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepbare licentie om de ingelijfde elementen te
exploiteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, octrooien,
modellen, bedrijfsgeheimen, merkrechten en ieder ander intellectueel
eigendomsrecht, in relatie tot het Werkproduct op een wijze die Opdrachtgever
passend acht. Consultant garandeert dat hij niet willens en wetens materiaal in een
Werkproduct opneemt dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van
een derde partij.

5. Vertrouwelijke Informatie
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a. Definitie. In deze Overeenkomst wordt onder de term "Vertrouwelijke Informatie"
verstaan de Werkproducten en alle informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering
van Opdrachtgever, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek,
ontwikkelingen, productplannen, producten, diensten, diagrammen, formules,
processen, technieken, technologie, firmware, software, know-how, ontwerpen,
ideeën, ontdekkingen, uitvindingen, verbeteringen, auteursrechten, merkrechten,
bedrijfsgeheimen, klanten, leverancier, markten, marketing, en financiële gegevens die
direct of indirect, schriftelijk, mondeling of visueel zijn ontsloten door Opdrachtgever
aan Consultant. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet verstaan informatie die:
i. in het publieke domein valt, of komt te vallen, zonder inbreuk op deze Overeenkomst
door Consultant,
ii. in bezit was van Consultant voordat deze van Opdrachtgever was ontvangen en
welke Consultant niet heeft verkregen van Opdrachtgever onder enige plicht tot
geheimhouding of niet-gebruik,
iii. is verkregen door Consultant van een derde partij die niet door Opdrachtgever is
onderworpen aan een plicht tot geheimhouding of niet-gebruik ten opzichte van deze
informatie, of
iv. onafhankelijk is ontwikkeld door Consultant zonder het gebruik van Vertrouwelijke
Informatie van Opdrachtgever.

b. Verplichting tot Geheimhouding en Niet-Gebruik. Onder voorbehoud van
voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever, zal Consultant, tenzij de
wet of een gerechtelijk bevel anders voorschrijft, Vertrouwelijke Informatie niet
gebruiken voor welke doeleinde dan ook, anders dan voor de uitvoering van de
Diensten, delen met een derde partij.
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Consultant mag Vertrouwelijke Informatie enkel delen met werknemers voor wie het
noodzakelijk is kennis te nemen van dergelijke informatie. Voorafgaand aan dergelijke
ontsluiting van Vertrouwelijke Informatie aan een werknemer zal de betrokken
werknemer op de hoogte worden gesteld van het vertrouwelijke karakter van de
Vertrouwelijke Informatie en worden onderworpen aan, of reeds onderworpen zijn,
aan de geheimhoudingsovereenkomst waarvan de voorwaarden in overeenstemming
zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst. In ieder geval zal Consultant
verantwoordelijk zijn voor iedere inbreuk op de voorwaarden van deze Overeenkomst
door zijn werknemers. Om te voorkomen dat Vertrouwelijke Informatie openbaar
wordt gemaakt, zal Consultant dezelfde zorgvuldigheid in acht nemen als dat hij met
betrekking tot zijn eigen vertrouwelijke informatie zou doen, maar zal ten minste een
redelijke mate van zorgvuldigheid in acht nemen.

c. Teruggave van Vertrouwelijke Informatie. Bij beëindiging of afloop van deze
Overeenkomst om welke reden dan ook, of op eerder verzoek van Opdrachtgever, zal
Consultant aan Opdrachtgever alle eigendom of Vertrouwelijke Informatie van
Opdrachtgever in tastbare vorm leveren die Consultant in zijn bezit of beheer heeft. De
Consultant mag één kopie van de Vertrouwelijke Informatie bewaren in zijn juridische
archieven.

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
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Deze Overeenkomst wordt beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming
met, het recht van Nederland, zonder inachtneming van conflicterende wetgeving of
beginselen van keuze van rechtsgebied. In het geval van een geschil tussen Partijen,
zullen zij dit voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het
arrondissement waar Opdrachtgever gevestigd is.
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7. Algemeen

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen over dit
onderwerp en vervangt alle eerdere afspraken en handelingen over dit onderwerp.
Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd door een schriftelijke handeling dat
wordt uitgevoerd door de bevoegde vertegenwoordigers van de Partijen.
Geen verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst vormt een
verklaring van afstand van enige andere bepaling of van eenzelfde bepaling in een
andere situatie. Het nalaten door een der Partijen om een bepaling van deze
overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van die bepaling of
enige andere bepaling (en) van deze Overeenkomst.

