
 
Annex  
 

Standaardafwijkingen RUD Zeeland op het VNG Model Algemene 
Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten  
 
Van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, wordt op de 
navolgende wijze afgeweken:  
 
Algemeen: Daar waar gemeente staat, dient men RUD Zeeland te lezen 
 
Artikel 8 Intellectueel eigendom  
Artikel 8 wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:  
8.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten)met betrekking tot enig resultaat 
voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Contractant, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om 
niet over aan de Gemeente. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het 
bewerkstelligen van de overdracht.  
8.2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de 
Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt van enige 
bijdrage van de Gemeente en/of derden.  
8.3. In geval partijen ingevolge artikel 8.1 anders overeenkomen, doet de Contractant voor zover 
mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot 
stand gebrachte auteursrechtelijke werken.  
8.4. In de situatie als vermeld onder 8.1, waarin de IE-rechten volledig bij de Contractant berusten, 
verkrijgt de Gemeente een onbeperkt gebruiksrecht met betrekking tot alle resultaten voorvloeiende uit 
de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht om de resultaten – indien 
overeengekomen ook buiten het kader van de Overeenkomst waaruit de resultaten voortvloeien – 
onbeperkt te verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken en toe te passen  
8.5. In geval partijen ingevolge artikel 8.1 anders overeenkomen, behoudt de Gemeente zich 
uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan 
Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit voorbehoud.  
8.6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde 
Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten 
en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden kunnen staan, 
zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Gemeente tegen 
alle aanspraken van derden dienaangaande.  
8.7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg 
met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van het geleverde zal 
kunnen voortzetten.  
8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting 
geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder 
tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.  
 
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering  
Aan artikel 14 wordt lid 5 toegevoegd, luidend als volgt:  
14.5 Tenzij anders is overeengekomen is de in het kader van de Overeenkomst door de Contractant 
te vergoeden schade beperkt:  
a. voor Overeenkomsten waarvan de waarde minder bedraagt dan EUR 1 miljoen: tot het bedrag van 
de schade per gebeurtenis maar niet meer dan EUR 1 miljoen;  
b. voor Overeenkomsten waarvan de waarde EUR 1 miljoen of meer bedraagt: tot het bedrag van de 
schade per gebeurtenis, maar niet meer dan de waarde van de overeenkomst.  
 
 
 


