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1 OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere

voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud
en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Mockus b.v. gesloten
overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen
ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of

omstandigheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien
de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Mockus b.v. een

aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte
als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden
Mockus b.v. eerst nadat deze schriftelijk door Mockus b.v. zijn bevestigd.

1.4 De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Mockus b.v. is
overeengekomen.

1.5 Voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht overleggen partijen
wederzijds afspraken omtrent:
1.

de inhoud en omvang van de door Mockus b.v. te verrichten

2.

het ter beschikking stellen van gegevens, waaronder een programma

3.

aan welke derden opdrachtgever of Mockus b.v. opdracht verleent en

4.
5.
6.

7.
8.

9.

werkzaamheden;

van eisen, door of namens de opdrachtgever aan Mockus b.v.;
ten aanzien van welke werkzaamheden;

het tijdschema waarbinnen Mockus b.v. (een deel van) de opdracht
vervullen zal;

de eventuele fasering van de opdracht;
het eventuele optreden van Mockus b.v. als gemachtigde van

opdrachtgever, gedurende welke periode als ook de omvang van haar
vertegenwoordigingsbevoegdheid;

het aanwijzen van een natuurlijke persoon die de opdrachtgever met
betrekking tot de opdracht representeert;

de vraag of er wettelijke verplichtingen op de opdrachtgever rusten en

of hiermee verband houdende werkzaamheden aan Mockus b.v. worden
opgedragen;

op welke wijze en met welke frequentie overleg is tussen opdrachtgever
en Mockus b.v..

1.6 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan
deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een

ander heeft verstrekt, dient hij Mockus b.v., onder vermelding van de namen van
deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
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2 DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Mockus b.v. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te
voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te

streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk
zal Mockus b.v. de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.
2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of

wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Mockus b.v. mogelijk te maken,

zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door Mockus b.v. opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht

heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst
anders blijkt. De opdrachtgever dient Mockus b.v. in het geval van overschrijding van
de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen
van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan
wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Mockus b.v..

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan

dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of
proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Mockus b.v., al
dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan

productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op
verzoek van Mockus b.v. zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te
bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen

na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Mockus b.v. te worden meegedeeld, bij
gebreken waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht
volledig te hebben aanvaard.
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3 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
3.1 Partijen treden met elkaar in overleg over wijzigingen in de opdracht indien:
•
•

zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten van de opdracht;

de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden met zich
mee brengt, waarbij partijen altijd rekening houden met elkaars
gerechtvaardigde belangen.

3.2 De volgende omstandigheden geven in elk geval aanleiding tot het wijzigen van
de opdracht:
•
•
•

relevante wijzigingen van overheidsvoorschriften of -beschikkingen;
relevante wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

door de opdrachtgever verlangde wijzigingen op of varianten van

werkzaamheden die reeds zijn goedgekeurd dan wel deel uitmaken van een
fase die reeds is afgerond;
•

extra werkzaamheden die tijdens vervulling van de opdracht noodzakelijk
blijken.

3.3 Op verlangen van één der partijen kunnen de rechten en verplichtingen
voortvloeiend uit de opdracht worden gewijzigd op grond van onvoorziene

omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de opdracht niet mag
verwachten. Aan deze wijziging kan terugwerkende kracht worden verleend.
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4 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende

rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en
het auteursrecht- toe aan Mockus b.v.. Voor zover een dergelijk recht slechts

verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Mockus b.v.
daartoe bevoegd.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van
onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten,
tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde
geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke
beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Mockus b.v. te allen tijde gerechtigd
om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de
opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder

vermelding van de naam van Mockus b.v. openbaar te maken of te verveelvoudigen
4.4 De in het kader van de opdracht door Mockus b.v. ontwikkelde en gerealiseerde
concepten, scripts, tekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, programmatuur en

andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Mockus b.v. De
opdrachtgever of derden dienen deze materialen en/of bestanden, onverwijld op
eerste verzoek en steeds uiterlijk bij einde overeenkomst te retourneren.

5 GEBRUIK EN LICENTIE
5.1 Nadat de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn, in de overeenkomst bepaalde
verplichtingen, verkrijgt deze het recht tot het gebruik en de publicatie van het
concept of product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en

verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening
beperkt tot dat gebruik van het concept, waarvoor op het moment van het
verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van
Mockus b.v. veranderingen in de voorlopige of definitieve concepten of producties
aan te brengen.

6.3 Mockus b.v. heeft de vrijheid om het concept te gebruiken voor haar eigen

publiciteit of promotie en daarmee op te nemen in haar eigen openbare portfolio.
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