ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Algemene bepalingen

1.1.

Patentwerk B.V. (“Patentwerk”) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt
om de praktijk van octrooigemachtigde uit te oefenen, een en ander in de meest ruime
zin.

1.2.

De cliënt met wie Patentwerk een overeenkomst van opdracht sluit, zal hierna worden
aangeduid als "Opdrachtgever".

1.3.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Patentwerk
aangaat. Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitgesloten.

1.4.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Patentwerk, ook
indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404
en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

1.5.

De bedingen in deze algemene voorwaarden worden geacht mede te zijn gemaakt ten
behoeve van alle praktijkvennootschappen van aandeelhouders, alle
octrooigemachtigden en medewerkers die voor Patentwerk werkzaam zijn en alle
personen die bij de uitvoering van de opdracht door Patentwerk zijn ingeschakeld.

2.

Opdrachten

2.1.

Een overeenkomst van opdracht tussen Patentwerk en Opdrachtgever komt tot stand
op het moment dat Patentwerk een schriftelijk of mondeling door Opdrachtgever
verstrekte opdracht accepteert. Een opdracht tot indiening van een octrooiaanvrage
dan wel overname van de vertegenwoordiging van een lopende octrooiaanvrage
behelst tevens maar niet uitsluitend de opdracht tot het rapporteren omtrent de

ontwikkelingen en al datgene te doen dat vereist is om de aangevraagde rechten tot
verlening te laten komen en de verkregen rechten in stand te houden.

2.2.

Opdrachtgever verschaft Patentwerk tijdig alle voor uitvoering van een opdracht
relevante instructies en gegevens. Indien Opdrachtgever hier niet tijdig voor kan
zorgdragen en daardoor een termijn dreigt te verstrijken, zal Patentwerk, indien
mogelijk, een verlenging van de betreffende termijn verzoeken. In dat geval zullen
honoraria en kosten in rekening worden gebracht aan opdrachtgever zoals nader
uitgesplitst in artikel 3.1.

2.3.

Patentwerk zal de uitvoering van de opdrachten naar beste kunnen verrichten en gaat
derhalve uitsluitend een inspanningsverplichting aan. Patentwerk is nimmer
aansprakelijk voor het niet bereiken van het door Opdrachtgever beoogde resultaat.

2.4.

Eventuele levertijden worden bij benadering vermeld. Opdrachtgever kan daaraan
geen rechten ontlenen. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever dan ook
geen recht op enige schadevergoeding.

2.5.

Patentwerk is gerechtigd bij de uitvoering van een overeenkomst van opdracht voor
Opdrachtgever derden in te schakelen.

3.

Facturen

3.1.

Patentwerk brengt aan Opdrachtgever een honorarium en kosten in rekening voor
uitvoering van de opdracht. Honorering vindt in beginsel plaats op basis van de door
Patentwerk gehanteerde uurtarieven, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht
bestede uren, tenzij partijen een vastgesteld bedrag zijn overeengekomen. Daarnaast
zullen alle kosten, zoals onder andere taksen, honoraria van derden zoals bedoeld in
2.5. en kantoorkosten, door Patentwerk gemaakt in verband met de uitvoering van een
opdracht aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.2.

Patentwerk kan uitvoering van een opdracht afhankelijk stellen van betaling van een
voorschot door Opdrachtgever. Patentwerk zal in dat geval slechts werkzaamheden in

het kader van de desbetreffende opdracht verrichten nadat het voorschot door
Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, althans niet tijdig, is voldaan, is
Patentwerk nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren
van de opdracht. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een
declaratie in het kader van de opdracht.

3.3.

Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Ieder
recht van opschorting of verrekening is uitgesloten. Bij overschrijding van de
betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Patentwerk
gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Alle te maken
invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

3.4.

Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de
openstaande vorderingen, ook wanneer Opdrachtgever te kennen heeft gegeven de
opdracht ten behoeve van een derde te hebben gegeven.

3.5.

Patentwerk is, in aanvulling op haar bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering
van de opdracht en met inachtneming van de voor haar geldende gedragsregels,
bevoegd de dossiers van Opdrachtgever, en alle informatie en correspondentie uit de
desbetreffende dossiers, onder zich te houden, totdat Opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichtingen jegens Patentwerk heeft voldaan.

4.

Aansprakelijkheid

4.1.

Patentwerk is – binnen de beperkingen uiteengezet in dit artikel - aansprakelijk voor
tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van
het niet in acht nemen door Patentwerk van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het
vakmanschap waarop in het kader van de uitvoering van de betrokken opdracht mag
worden vertrouwd.

4.2.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen van
Patentwerk in de nakoming van de opdracht wordt beperkt tot maximaal het bedrag
dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van

Patentwerk wordt uitbetaald. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of gevolgschade en
voor alle overige indirecte schade wordt hierbij uitgesloten. Indien de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Patentwerk niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van Patentwerk in elk geval beperkt tot het bedrag van het
honorarium dat Patentwerk voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht
heeft ontvangen.

4.3.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een
verdere beperking van de in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het
declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

4.4.

De in artikel 4.1, 4.2 en 4.3 vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van
toepassing voor zover schade van de opdrachtgever te wijten is aan opzet of bewuste
roekeloosheid van Patentwerk of haar leidinggevende ondergeschikten.

4.5.

De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van
Patentwerk berust bij Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

4.6.

Patentwerk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden en/of onvolledigheden
in de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Tevens sluit Patentwerk
aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de door
Patentwerk geraadpleegde registers.

4.7.

Patentwerk is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en
aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden als bedoeld in 2.5. namens
Opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van Patentwerk voor fouten of
tekortkomingen van derden wordt uitgesloten.

4.8.

Opdrachtgever vrijwaart Patentwerk tegen alle aanspraken van derden die op enige
wijze samenhangen met de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.
Opdrachtgever zal aan Patentwerk de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke
aanspraken vergoeden.

4.9.

Patentwerk zal niet aansprakelijk zijn voor schade tengevolge van inbreuk op
vertrouwelijkheid van communicatie die per e-mail plaatsvindt.

4.10. Iedere vordering jegens Patentwerk, behalve die welke door Patentwerk is erkend,
vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

4.11. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, octrooigemachtigden,
bestuurders van praktijkvennootschappen van aandeelhouders respectievelijk andere
(rechts)personen die namens Patentwerk bij de uitvoering van de opdracht zijn
betrokken, is uitgesloten. Dit is een derdenbeding, waarop genoemde personen te allen
tijde een beroep kunnen doen.

5.

Overmacht

5.1.

In geval van overmacht is Patentwerk gerechtigd de uitvoering van een opdracht op te
schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Van
overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van een opdracht, al dan niet
tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Patentwerk redelijkerwijs geen
invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte en storingen in de
apparatuur.

6.

Ontbinding

6.1.

Patentwerk is ook gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever zonder rechterlijke
tussenkomst schriftelijk te ontbinden indien:
a.

Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

b.

het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;

c.

aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

d.

Opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk
gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen;

e.

op een deel van het vermogen van Opdrachtgever conservatoir dan wel
executoriaal beslag is gelegd;

f.

Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen jegens Patentwerk te
voldoen, ook nadat hem een termijn van zeven dagen is gegund om alsnog aan
zijn verplichtingen te voldoen; of

g.

Opdrachtgever anderszins niet in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen
jegens Patentwerk te voldoen.

7. Persoonsgegevens

7.1

Patentwerk verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de
uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Door het verstrekken
van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit
artikel bepaalde.

7.2

Opdrachtgever neemt bij het verstekken van de opdracht en opvolgende stukken, het
beginsel van dataminimalisatie in acht. Opdrachtgever zal niet meer persoonsgegevens
ter beschikking stellen dan welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht.
Patentwerk zal opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de persoonsgegevens die
zij nodig heeft.

7.3

In het kader van uitvoering van de opdracht zullen de van Opdrachtgever ontvangen
persoonsgegevens, worden verstrekt aan derden voor zover noodzakelijk. Daaronder
vallen in ieder geval de nationale en supranationale octrooi-instanties en door
Patentwerk eventueel ingeschakelde nationale octrooigemachtigden.

7.4

Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt, dat zowel het beheer
van (eventuele) digitale toegang van de cliënt tot dossierbestanden, als de opslag van
dossierbestanden van Patentwerk in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde
verwerkers, die de bestanden in hun datacenters binnen de EU zullen opslaan. Deze
verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van
passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Patentwerk heeft
met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming gesloten en zal op eerste verzoek van
Opdrachtgever een afschrift daarvan aan hem verstrekken.

8.

Geschillen

8.1.

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Patentwerk is Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
rechter te ´s-Hertogenbosch. Patentwerk is echter steeds bevoegd een geschil aan de
rechter in de plaats van vestiging van Opdrachtgever voor te leggen.

9.

Versies

9.1.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

9.2.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In
geval van enig geschil omtrent de inhoud of strekking van een van de bepalingen zal
de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17107940.

Versie februari 2018

