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TNO wil geen misverstand laten ontstaan over de inhoud
van de Algemene Voorwaarden en wenst u in staat te stellen
op eenvoudige wijze kennis te nemen van de inhoud
daarvan. TNO heeft daarom de Algemene Voorwaarden
zowel gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Den
Haag als bij de Kamer van Koophandel Den Haag; tevens
kunt u de Algemene Voorwaarden vinden op de website
www.tno.nl. De Algemene Voorwaarden zijn van kracht
geworden op 1 september 2010.

1. WELKE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
HANTEERT TNO?
TNO kent aan sommige begrippen zoals in de Algemene
Voorwaarden gehanteerd, een specifieke betekenis toe.
In dit artikel wordt die specifieke betekenis omschreven.
Algemene Voorwaarden:
Deze voorwaarden voor opdrachten aan TNO
Eindrapport:
het door TNO opgestelde rapport dat TNO u op basis van
4.2 ter beschikking stelt – waarin de bevindingen van TNO
over de uitvoering en de uitkomst van TNO’s werkzaamheden zijn beschreven en waaraan TNO de status van
Eindrapport heeft verbonden;
Gebied van de Opdracht:
het beoogde toepassingsgebied van de uitkomst van de Opdracht
zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;
I.E. – rechten:
alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals
ofschoon niet beperkt tot, auteurs-, handelsnaam-, kwekers-,
model-, merk- en octrooirechten en rechten ten aanzien van
topografiëen van halfgeleiders en domeinnamen;
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Incoterms:
de International Commercial Terms 2000, zoals opgesteld en
gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC);
Offerte:
een door TNO opgesteld document dat een gespecificeerd
aanbod vormt voor de (beoogde) Overeenkomst;
Opdracht:

de door TNO te verrichten onderzoekswerkzaamheden
zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;
Opdrachtgever, u, uw:
u, als verstrekker van de onderzoeksopdracht aan TNO;
Overeenkomst:
de overeenkomst waarin u TNO de Opdracht verleent,
als bedoeld in 3.2;
TNO:
de publiekrechtelijke rechtspersoon krachtens wet ‘Neder
landse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek TNO’, gevestigd te Delft en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer
27376655;
Achtergrond:
alle kennis, ervaring en andere informatie waartoe een partij
is gerechtigd en die niet in kader van de Overeenkomst is
ontwikkeld of ontstaan, alsmede hierdoor verkregen of hierop
gevestigde I.E.-rechten. Onder dergelijke kennis, ervaring en
andere informatie wordt tevens verstaan door de partijen in
het kader van de Opdracht aan elkaar ter beschikking gestelde
stoffelijke objecten zoals, maar niet beperkt tot, vloeistoffen,
reagentia en prototypen; (productie)processen, werkwijzen,
knowhow en/of computerprogrammatuur;
Voorgrond
alle kennis, ervaring en andere informatie ontwikkeld of
ontstaan binnen het kader van de Overeenkomst, alsmede
hierdoor verkregen of hierop gevestigde I.E.-rechten. Onder
dergelijke kennis, ervaring en andere informatie wordt
tevens verstaan stoffelijke objecten zoals, maar niet
beperkt tot, vloeistoffen, reagentia en prototypen; (productie)processen, werkwijzen, knowhow en/of
computerprogrammatuur.
Met cijfers aangeduide verwijzingen (getal.cijfer) verwijzen
naar het betreffende onderdeel van de Algemene Voor
waarden. De artikelkopjes zijn slechts opgenomen ter
vergroting van de leesbaarheid van de Algemene Voor
waarden. Dit houdt in dat interpretatie van een artikel niet mag
berusten op de gehanteerde artikelkopjes of indeling van een
bepaling in een artikel. Waar in de overeenkomst wordt
verwezen naar een wetsbepaling, wordt daaronder ook
begrepen de daarvoor in de plaats getreden wetsbepaling.

2. MET WELKE ALGEMENE ZAKEN MOET U
REKENING HOUDEN?
2.1 – Welk recht is van toepassing?
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, met uitzondering van regels van internationaal
privaatrecht.
2.2 – Uitsluiting van andere voorwaarden.
Op de Overeenkomst zijn uitsluitend de Algemene
Voorwaarden van toepassing.
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2.3 – Welke wijzigingen, aanvullingen en/of
uitbreidingen enz. zijn geldig?
Wijziging, aanvulling uitbreiding en/of afwijking van de
Offerte, de Overeenkomst of de Opdracht of afwijking van de
Algemene Voorwaarden, binden TNO alleen als deze door een
persoon die formeel bevoegd is TNO te vertegenwoordigen,
schriftelijk of per e-mail, welke is gevolgd door een schriftelijke
bevestiging, namens TNO worden bevestigd. Een dergelijke
wijziging, aanvulling, uitbreiding en/of afwijking geldt slechts
voor de specifieke Overeenkomst waarin deze met u is
overeengekomen.

3. HOE WORDT HET GEBIED VAN DE
OPDRACHT BEPAALD? HOE KOMT DE
OVEREENKOMST TOT STAND?
3.1 – Wat is de omvang en Gebied van de Opdracht?
Voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst verstrekt
TNO u een Offerte. De Offerte bindt TNO alleen als deze door
een persoon die formeel bevoegd is TNO te vertegenwoordigen, namens TNO wordt bevestigd. De Offerte bevat de
beschrijving van de (beoogde) Opdracht en de beschrijving
van het Gebied van de Opdracht en, indien de prijs op meer
dan EUR 20.000 wordt geschat, desgevraagd, een specificatie van de prijs in mensuren, mensuurtarieven, directe
materiële kosten en, als dat van toepassing is, kosten van
outillagegebruik en -outillagetarieven. De Offerte is gedurende één maand nadat TNO deze aan u heeft uitgebracht,
geldig, tenzij TNO in de Offerte uitdrukkelijk een andere
termijn bepaalt.

den, tenzij TNO en u schriftelijk, uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.

4. HOE VOERT TNO DE OPDRACHT UIT?
WANNEER MAG U WELKE UITKOMST VAN
DE OPDRACHT VERWACHTEN?
4.1 – Wanneer mag u een uitkomst van de Opdracht
verwachten?
TNO voert de Opdracht uit binnen de overeengekomen
(geschatte) termijn. Als overschrijding van deze termijn dreigt,
treedt TNO hierover met u in contact voor nader overleg. TNO
zal echter pas in verzuim zijn nadat u TNO schriftelijk heeft
aangemaand om binnen een redelijke termijn aan haar
verplichtingen te voldoen en die termijn ongebruikt is
verstreken.
4.2 – Welke uitkomst van de Opdracht mag u
verwachten?
Met de aard van onderzoekswerkzaamheden hangt
onzekerheid omtrent de uitkomst van de Opdracht daarvan
samen. Daarom verbindt TNO zich tot niet meer dan bij het
uitvoeren van de Opdracht te streven naar een voor u
bruikbare uitkomst van de Opdracht, welke TNO zal
vastleggen in een Eindrapport dat TNO u zal leveren, tenzij
TNO en u anders overeenkomen. Voorts geldt dat als u en
TNO zijn overeengekomen dat TNO u een goed levert, TNO
geen garantie verleent, tenzij u en TNO schriftelijk,
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
4.3 – Onder welke conditie levert TNO?

3.2 – Hoe komt de Overeenkomst tot stand?
De Overeenkomst komt tot stand na tijdige ontvangst van uw
schriftelijke instemming, of uw tijdige instemming per e-mail,
met de Offerte. Als u TNO verzoekt met de werkzaamheden
te beginnen voordat TNO een Offerte heeft uitgebracht of
voordat TNO uw instemming met de Offerte heeft ontvangen,
dan wordt uw verzoek beschouwd als instemming met de
gehele Offerte zoals door TNO uitgebracht en is sprake van
een Overeenkomst. Zodra de Overeenkomst (inclusief alle
bijlagen) op één van bovengenoemde wijzen tot stand is
gekomen, bevat deze alle afspraken die TNO met u omtrent
deze Opdracht heeft gemaakt; afspraken en toezeggingen die
niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, vervallen daarmee.
3.3 – Welk gebruik mag u niet maken van de Offerte?
In de Offerte verwerkt TNO haar ideeën, kennis en ervaring
omtrent de beoogde Opdracht en de wijze waarop die kan
worden uitgevoerd. TNO verlangt daarom van u dat u de
Offerte (met inbegrip van wijzigingen, aanvullingen en
uitbreidingen daarvan) uitsluitend gebruikt voor de bepaling
of u TNO de Opdracht verleent en dat u de Offerte niet voor
andere doeleinden gebruikt. Indien geen Overeenkomst tot
stand komt, heeft alleen TNO rechten ten aanzien van de
inhoud van de Offerte, uitgezonderd de daarin verwerkte,
van u afkomstige informatie.
3.4 – Mag TNO op het Gebied van de Opdracht,
opdrachten van derden aannemen?
TNO mag gedurende de uitvoering van de Opdracht, op het
Gebied van de Opdracht opdrachten van derden aanvaar-

TNO levert Ex Works ‘plaats van de toepasselijke TNO
vestiging’. ‘Ex Works’ dient te worden opgevat overeenkomstig de Incoterms.
4.4 – Wat komen TNO en u overeen t.a.v. Exportwet en
-regelgeving?
Door aanvaarding van de Offerte of door het aangaan van de
Overeenkomst staat u er jegens TNO voor in dat u – met in
begrip van door u bij de uitvoering gebruikte (hulp)personen
– zich zult onthouden van enige wijze van gebruikmaking van
de uitkomst van de Opdracht indien daardoor Exportwet of
-regelgeving zou worden overtreden. ‘Exportwet of -regelgeving’
dient te worden opgevat als alle alsdan geldende wet- en
regelgeving voor de regulering van de export en import van
militaire goederen en goederen voor tweeërlei gebruik ofwel
dual-use goederen (samen ook wel aangeduid als ‘strategische goederen’) en chemische stoffen. U zult TNO vrijwaren
voor aanspraken van derden die zijn gegrond op de niet-naleving door u – met in begrip van door u bij de uitvoering
gebruikte (hulp)personen – van Exportwet of -regelgeving als
gevolg van uw gebruik van de uitkomst van de Opdracht.
Indien in het kader van de Overeenkomst een export- of
importvergunning dient te worden verleend door een regering
en/of enige regeringsinstantie uit hoofde van Exportwet of
-regelgeving, of de levering anderszins beperkt of verboden is
vanwege Exportwet of -regelgeving, kan TNO overgaan tot
opschorting van haar verplichtingen en tot opschorting van
de rechten van de Opdrachtgever met betrekking tot de
betreffende levering, tot de vereiste vergunning is verleend,
dan wel voor de duur van de betreffende beperking en/of het
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betreffende verbod. Alsdan kan TNO de Overeenkomst
beëindigen zonder daardoor tot enige verplichting jegens de
koper gehouden te zijn. Het niet-verkrijgen van een export- of
importvergunning wordt niet beschouwd als overmacht
(niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming).

4.5 – Wat als een ‘end-user statement’ is vereist?
Indien een verklaring omtrent de eindgebruiker (end-user
statement) van de uitkomst van de Opdracht is vereist, zal
TNO de Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.
De Opdrachtgever dient dit document op eerste verzoek
daartoe van TNO aan TNO te doen toekomen.
4.6 – Mag TNO hulppersonen inschakelen?
Bij de uitvoering van de Opdracht mag TNO hulppersonen
inschakelen, tenzij daardoor een redelijkerwijs te verwachten risico met betrekking tot geheimhouding optreedt.

5. WELKE MEDEWERKING MAG TNO VAN U
VERLANGEN?
5.1 – Door u ter beschikking te stellen zaken voor de
Opdracht.
Als u en TNO zijn overeengekomen dat u voor de uitvoering
van de Opdracht aan TNO zaken ter beschikking stelt, is TNO
niet verplicht met de uitvoering te beginnen voordat TNO het
overeengekomen aantal zaken, in de overeengekomen vorm,
binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen. Als TNO
deze zaken later ontvangt dan overeengekomen, zal de in de
Overeenkomst vermelde (geschatte) termijn voor de uitvoering
worden verlengd met de duur van deze vertraging. Als TNO en
u zijn overeengekomen dat de voor de uitvoering van de
Opdracht benodigde zaken monsters betreffen, dan bent u
zelf verantwoordelijk voor de selectie, representativiteit en
onderscheidingstekens (zoals aanduidingen van codes, merk
of productnamen), tenzij u met TNO bent overeengekomen
dat TNO, of een derde namens TNO, monsters neemt.
5.2 – Wanneer dient u de aan TNO ter beschikking
gestelde zaken op te halen?

TNO zal de zaken die u in verband met het onderzoek aan
TNO ter beschikking heeft gesteld (of, indien redelijkerwijs
mogelijk, de restanten daarvan) nog twee weken na
levering van het Eindrapport, kosteloos voor u bewaren,
tenzij anders overeengekomen. Na verloop van deze twee
weken staat het TNO vrij passende maatregelen te nemen,
de eventuele kosten die daaraan zijn verbonden (bijvoorbeeld kosten van transport, opslag, vernietiging, afvalverwerking enzovoorts) komen voor uw rekening.
5.3 – Wat als bij de uitvoering van de Opdracht
gewijzigde inzichten of misverstanden blijken?
Als bij het uitvoeren van de Opdracht onmiskenbaar
tekortkomingen in de onderzoeksmethoden of andere met
het onderzoek samenhangende bijzonderheden naar voren
komen, dan zal TNO u hierover informeren. Als sprake is van
misverstanden omtrent de inhoud en/of de uitvoering van de
Overeenkomst omdat TNO van u niet, niet-tijdig of onjuiste of
onvolledige informatie heeft ontvangen of deze informatie
niet schriftelijk heeft ontvangen, dan komt dit voor uw risico,
tenzij dat in die situatie niet redelijk zou zijn.
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5.4 – Wat verwacht TNO van u als de zaken
gevaarlijk zijn?
Als de zaken die u TNO voor de uitvoering van het onderzoek
ter beschikking stelt gevaarlijk kunnen zijn, op welke manier
dan ook, moet u deze zaken duidelijk en op de gebruikelijke
wijze en/of, indien van toepassing, op de wettelijk voorgeschreven
wijze, merken en zo nodig van bewaar- en gebruiksinstructies
voorzien, zodat duidelijk is dat TNO daar voorzichtig mee
moet omgaan.

6.	WAT HOUDT TNO OMTRENT DE OPDRACHT
GEHEIM?
6.1 – W
 at houdt TNO omtrent de Opdracht geheim
en hoe lang?
Gedurende twee jaar na de datum van de eindfactuur of
datum van levering van het Eindrapport, indien dat eerder
werd geleverd, zal TNO de uitkomst van de Opdracht zoals
vastgelegd in het Eindrapport, geheimhouden, uitgezonderd:
a. TNO Achtergrond en
b.	door TNO ontwikkelde rekenmethoden, programmatuur of
experimentele werkwijzen waarvan de ontwikkeling niet
direct met het geven van de Opdracht is beoogd.
c.	gebruik van de bevindingen van TNO in een niet tot de
Opdrachtgever of diens Opdracht te herleiden vorm,
als de Opdracht keuring, analyse, meting of literatuuronderzoek omvat.
Alleen als dat bij het verlenen van de Opdracht is overeen
gekomen, zal TNO de naam van de Opdrachtgever en het
feit dat de Opdracht van de Opdrachtgever is uitgevoerd,
geheim houden gedurende de in dit lid vermelde periode.
6.2 – Welke gegevens van de Opdrachtgever zal TNO
geheim houden?
De gegevens van u waarvan TNO bij de uitvoering van de
Opdracht kennisneemt en welke door u als geheim te
houden zijn gemerkt, zal TNO geheimhouden, uitgezonderd:
a. gegevens reeds in het bezit van TNO voordat TNO daarvan
bij de uitvoering van de Opdracht kennisneemt;
b. gegevens van algemene bekendheid, of gegevens die
algemeen bekend worden zonder dat dat TNO kan worden
verweten;
c. gegevens die TNO rechtmatig heeft verkregen van een
derde of door eigen onderzoek zonder enig gebruik van
uw geheime gegevens.
Voor de periode tussen het uitbrengen van de Offerte en de
aanvang van de uitvoering van de Opdracht, kunnen TNO en
Opdrachtgever geheimhouding uitsluitend vastleggen in een
schriftelijke (geheimhoudings-)overeenkomst, TNO kan
hieraan nadere voorwaarden verbinden.

6.3 – Wanneer is TNO niet meer verplicht tot
geheimhouding?
TNO is niet verplicht tot geheimhouding indien (en voor zover)
dat nodig is om toelichting aan derden te verschaffen als
misverstanden ontstaan doordat u de uitkomst van de
Opdracht bekendmaakt. Ook is TNO niet meer verplicht tot
geheimhouding als TNO ernstig gevaar voor personen of
zaken constateert. In dat geval zal TNO echter, indien
mogelijk, in overleg treden met de Opdrachtgever voordat
TNO de gevaartoestand zal meedelen aan degenen die
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gevaar lopen en/of de bevoegde autoriteiten. Voorts is TNO
niet meer verplicht tot geheimhouding als TNO krachtens een
uitspraak van een rechter of publiekrechtelijk toezichtorgaan
wordt verplicht informatie te verstrekken. Indien mogelijk zal
TNO in overleg met de Opdrachtgever treden voordat TNO in
dat geval informatie verstrekt.

6.4 – Wat als u wenst dat gegevens worden gerubriceerd?
Op uw verzoek kan TNO (delen van) de uitkomst van de
Opdracht welke TNO is verplicht geheim te houden,
rubriceren (d.w.z. daaraan de door de Opdrachtgever
gewenste mate van geheimhouding toekennen bijvoorbeeld
overeenkomstig het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging
Rijksdienst – Bijzondere Informatie (VIRBI). Aan eventuele
instemming met uw verzoek kunnen nadere voorwaarden
worden verbonden.

8.3 – Wie komen de auteursrechten toe t.a.v. een
Eindrapport?
In afwijking van of, indien van toepassing, in aanvulling op
het bepaalde in lid 8.1, komen de auteursrechten ten
aanzien van een Eindrapport alsmede ten aanzien van een
(eventuele) voorlopige of tussentijdse rapportage of latere
toelichting op het Eindrapport altijd onverkort toe aan TNO.

9. HOE MAG DE VOORGROND WORDEN
BESCHERMD?

8.	AAN WIE KOMEN WELKE RECHTEN TOE
T.A.V. VOORGROND?

9.1 – Wat als wordt vermoed dat de Voorgrond kan
worden beschermd?
Als u of TNO vermoedt dat (een deel van) de Voorgrond kan
worden beschermd door het verrichten van een nadere
handeling (bijvoorbeeld octrooiering), zullen u en TNO elkaar
hierover informeren. Degene die het recht heeft dat deel van
de Voorgrond te beschermen, zal de ander berichten over de
uitoefening van dat recht en tevens informeren over de
specifieke inhoud daarvan. TNO en u zullen elkaar in geval van
bescherming van (delen van) de Voorgrond, door het verrichten van een nadere handeling (bijvoorbeeld octrooiering), de
voor de vestiging van het recht redelijkerwijs vereiste
medewerking verlenen. Aan eventuele verdere medewerking
kunnen nadere voorwaarden worden verbonden. TNO zal
geen onderzoek verrichten naar de mogelijkheid om
Voorgrond met een I.E.-recht te beschermen, tenzij zulks
uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vermeld.

8.1 – Wie komen welke rechten toe t.a.v. Voorgrond?
Indien u zelf in het kader van de Opdracht met TNO (delen
van) Voorgrond tot stand heeft gebracht, dan komen de
I.E.-rechten daarop (of het exclusieve recht om deze te
vestigen), uiteraard aan u toe. Bepalend voor de omvang
van uw I.E.-recht (of het exclusieve recht om deze te
vestigen), is de schriftelijke documentatie met betrekking
tot de Opdracht. Voorgrond die is gecreëerd door of namens
TNO komt toe aan TNO, tenzij anders bepaald in de
Algemene Voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk
met u is overeenkomen. In het laatstgenoemde geval zullen
in deze regeling tevens de specifieke voorwaarden waaronder de bedoelde rechten op u overgaan worden vastgelegd.

9.2 – Wat als degene die het recht heeft (een deel van) de
Voorgrond te beschermen, afziet van verdere
bescherming?
Als degene die het recht heeft (een deel van) de Voorgrond
door het verrichten van een nadere handeling (bijvoorbeeld
octrooiering) te beschermen, afziet van (verdere) bescherming daarvan, informeert deze de ander en stelt de ander in
de gelegenheid de (of dat deel van de) Voorgrond te
beschermen of de bescherming voort te zetten, waarbij
overigens alle andere rechten uit de Overeenkomst over en
weer (waaronder gebruiksrechten), onveranderd blijven.
Uitgezonderd zijn de delen van de Voorgrond waarop u of
TNO volgens 8 het alleenrecht heeft.

8.2 – Wie komen de rechten toe t.a.v. door TNO
ontwikkelde rekenmethoden, programmatuur en
experimentele werkwijzen?
De I.E.-rechten, of het exclusieve recht deze te vestigen,
ten aanzien van door TNO ontwikkelde rekenmethoden,
programmatuur en experimentele werkwijzen waarvan de
ontwikkeling niet direct met het geven van de Opdracht is
beoogd, komen onverkort toe aan TNO, tenzij anders
bepaald bij overeenkomst (waarbij tevens de specifieke
voorwaarden zijn opgenomen waaronder het recht op u
overgaat).

9.3 – Heeft een bescherming van (een deel van) de
Voorgrond gevolgen voor uw of TNO’s gebruiksrechten?

7. AAN WIE KOMEN WELKE RECHTEN TOE
T.A.V. ACHTERGROND?
1

7.1 – Wie komen welke rechten toe t.a.v. Achtergrond?
Alle rechten die u bezit of verkrijgt ten aanzien van uw
Achtergrond blijven bij u berusten. Alle rechten die TNO
bezit of verkrijgt ten aanzien van haar Achtergrond blijven
bij TNO berusten.

2

1	Met het woord ’rechten’ in de artikelen 7 en 8, wordt hieronder het volgende
verstaan: met betrekking tot zaken het eigendomsrecht en met betrekking tot
vermogensrechten (zoals IE-rechten) het meest volledige recht hierop. Dit in
tegenstelling tot de gebruikrechten die worden behandeld in de artikelen
10,11 en 12.
2 Zie voetnoot 1.

In het geval (een deel van) de Voorgrond is of wordt
beschermd, blijven de krachtens de Overeenkomst en de
Algemene Voorwaarden of krachtens een afzonderlijke
overeenkomst verleende gebruiksrechten onveranderd.
9.4 – Wat als een (vermeende) inbreuk op I.E. rechten
t.a.v. TNO Voorgrond wordt geconstateerd?
In geval de Opdrachtgever kennis neemt van een inbreuk
op I.E.-rechten ten aanzien van TNO Voorgrond, zal de
Opdrachtgever TNO hierover zo spoedig mogelijk informeren
en zullen TNO en de Opdrachtgever hierover met elkaar in
overleg treden.

10. HOE MAG DE ACHTERGROND WORDEN
GEBRUIKT?
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10.1 – Is TNO gerechtigd uw Achtergrond te gebruiken?
TNO verkrijgt geen recht uw Achtergrond te gebruiken,
behalve indien en (uitsluitend) voor zo ver nodig voor de
uitvoering van de Opdracht.
10.2 – Mag u commercieel gebruik maken van de TNO
Achtergrond die deel uitmaakt van de uitkomst van de
Opdracht?
Voor commercieel gebruik van TNO Achtergrond (ook als
deze deel uitmaakt van de uitkomst van de Opdracht) is
onze voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
nodig. Aan eventuele toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

11. HOE MAG DE VOORGROND
WORDEN GEBRUIKT?
3

11.1 – Hoe mag u de Voorgrond gebruiken? Is uw
gebruiksrecht exclusief?
U verkrijgt het recht (het TNO toekomende deel van) de
Voorgrond – zoals aan u verschaft door levering van het
Eindrapport – binnen het Gebied van de Opdracht te
gebruiken, behoudens de in dit artikel 11 opgenomen
beperkingen. Gedurende twee jaren gerekend vanaf de
datum van de eindfactuur of de datum van het Eindrapport,
indien dat eerder werd geleverd, is dit in de vorige zin
verleende gebruiksrecht exclusief, uitgezonderd eventueel
hierin verwerkte TNO Achtergrond. TNO mag haar
Achtergrond ook in deze exclusiviteitsperiode steeds door of
ten behoeve van derden blijven gebruiken.
11.2 – Onderzoekt TNO het bestaan van eventuele
rechten van derden op de Voorgrond?
TNO zal het bestaan van I.E.-rechten van derden op de
Voorgrond niet onderzoeken, tenzij uitdrukkelijk in de Offerte
vermeld.
11.3 – Geldt het exclusieve gebruiksrecht ook t.a.v. door
TNO ontwikkelde rekenmethoden, programmatuur en
experimentele werkwijzen?
Ook tijdens de exclusiviteitsperiode mag TNO in het kader
van een Opdracht ontwikkelde rekenmethoden, programmatuur en experimentele werkwijzen waarvan de ontwikkeling
niet direct met het geven van de Opdracht is beoogd, steeds
door of ten behoeve van derden blijven gebruiken.
11.4 – Hoe mag TNO de Voorgrond gebruiken?
TNO verkrijgt het recht de kennis en ervaring die TNO bij de
uitvoering van de Opdracht verkrijgt steeds vrij te gebruiken
voor zichzelf of door of ten behoeve van derden, echter met
inachtneming van de exclusiviteitsperiode bedoeld in 11.1.

12. HOE MAG EEN EINDRAPPORT WORDEN
GEBRUIKT?
12.1 – Hoe mag u een Eindrapport gebruiken?
In verband met de maatschappelijke taakstelling en
wetenschappelijke integriteit van TNO acht TNO het van
belang dat een Eindrapport in zijn context wordt beschouwd
2 Zie voetnoot 1.
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en dat de inhoud als geheel kan worden kennis genomen met
in begrip van (wetenschappelijke) nuances. Een Eindrapport,
alsmede een (eventuele) voorlopige of tussentijdse rapportage of latere toelichting op het Eindrapport, is daarom
uitsluitend voor eigen gebruik door de Opdrachtgever; voor
ieder ander gebruik is de voorafgaande, schriftelijke
toestemming van TNO vereist.

12.2 – Wat wordt verstaan onder ‘ieder ander gebruik’
dat de voorafgaande toestemming van TNO vereist?
Onder ‘ieder ander gebruik’ zoals bedoeld in 12.1 wordt
onder andere verstaan:
a. geheel of gedeeltelijke verveelvoudiging of openbaarmaking
door middel van druk, fotokopie, in elektronische vorm of
op welke ander wijze dan ook, dan wel opslag in een
doorzoekbaar informatiebestand;
b. ter inzage geven aan anderen dan, het Gebied van de
Opdracht in aanmerking nemend, rechtstreeks belanghebbenden daaronder begrepen gebruik door
of ten behoeve van derden;
c. geheel of gedeeltelijk (laten) gebruiken ten behoeve van
het instellen van claims, het voeren van gerechtelijke
procedures;
d. geheel of gedeeltelijk (laten) gebruiken voor van reclame
of anti-reclame of ten behoeve van werving in meer
algemene zin.
Aan eventuele toestemming kan TNO nadere voorwaarden
verbinden.

13. HOE WORDT DE PRIJS BEPAALD EN
WANNEER MOET DIE WORDEN BETAALD?
13.1 – Wat betekent ‘richtprijs’? Welke prijs wordt in
rekening gebracht als tevoren geen prijs is bepaald?
Als met u een ‘richtprijs’ is overeengekomen dan geldt deze
prijs als een vrijblijvende schatting van de prijs voor de
Opdracht, exclusief de door TNO (in overleg met u) gemaakte
onkosten. In dat geval (als met u een ‘richtprijs’ is overeengekomen) of als met u vooraf geen prijs is overeengekomen,
dan zal de prijs voor de Opdracht inclusief de door TNO (in
overleg met u) gemaakte onkosten, op basis van nacalculatie
worden vastgesteld en in rekening gebracht. Bij deze nacalculatie zal TNO, op grond van de bij TNO gebruikelijke methoden,
het tarief bepalen dat geldt voor het jaar waarin dat deel (of
delen) van de Opdracht is (of zijn) verricht. Indien tussen de
datum van de offerte en de datum waarop de werkzaamheden (zullen) eindigen een periode is gelegen van één jaar of
langer, is TNO gerechtigd het nog niet gefactureerde deel van
de prijs van de Opdracht telkens per 1 januari te indexeren
overeenkomstig de jaarlijkse aanpassing van de bij TNO
geldende tarieven. Als met u een ‘richtprijs’ is overeen
gekomen of als met u vooraf geen prijs is overeengekomen
en de prijs op meer dan EUR 20.000 wordt geschat, dan kunt
u TNO voor aanvang van de uitvoering van de Opdracht
verzoeken de factuur te specificeren in mensuren, mens
uurtarieven, directe materiële kosten en, als dat van
toepassing is, kosten van outillagegebruik en -tarieven.
13.2 – Kunt u voor een Opdracht Go/No-Go momenten
afspreken met TNO?
TNO en Opdrachtgever kunnen in de Overeenkomst
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uitsluitend expliciet, schriftelijk nadere momenten bepalen
waarop Opdrachtgever kan besluiten de uitvoering van de
Opdracht te staken of op te schorten, echter uitsluitend voor
een Opdracht met een richtprijs van meer dan EUR 20.000.
TNO kan hieraan nadere voorwaarden verbinden.
Desgevraagd kunnen TNO en Opdrachtgever in dat verband
afspraken maken over summiere tussentijdse rapportage.
TNO kan ook hieraan nadere voorwaarden verbinden.
13.3 – Wat betekent ‘vaste prijs’?
Als met u een ‘vaste prijs’ is overeengekomen dan geldt deze
prijs als de prijs voor de Opdracht, exclusief de door TNO
(in overleg met u) gemaakte onkosten.
13.4 – Wat als sprake is van meerwerk?
Als met u een vaste prijs als bedoeld in 13.3 is overeengekomen, maar – met uw instemming – de Opdracht wordt
gewijzigd of uitgebreid, of tijdens de uitvoering van de
Opdracht blijkt dat u TNO bij het aangaan van de
Overeenkomst niet, of onvoldoende duidelijk heeft geïnformeerd omtrent uw wensen, eisen of randvoorwaarden, dan
zal TNO de extra werkzaamheden die daarvan het gevolg zijn,
op basis van nacalculatie in rekening brengen.
13.5 – Mag TNO vooruitbetaling en/of tussentijds
betaling verlangen?
TNO heeft altijd het recht van u vooruitbetaling of tussentijdse betaling te verlangen.
13.6 – Luiden bedragen die TNO vermeldt in- of exclusief
btw?
Alle door TNO in een Offerte of Overeenkomst of Algemene
Voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting,
tenzij anders is vermeld.
13.7 – Binnen welke termijn moet u de factuur van TNO
betalen?
TNO verlangt van u dat u haar factuur (of facturen) binnen
dertig (30) dagen na de factuurdatum betaalt. TNO-facturen
mag u niet zonder schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming
van TNO verminderen of verrekenen met bedragen die TNO u
zou moeten betalen.
13.8 – Wat als u de factuur van TNO (nog) niet, nietvolledig, of niet-tijdig betaalt?
Als u de factuur van TNO niet binnen dertig (30) dagen en
evenmin na schriftelijk aanmaning betaalt, dan bent u TNO,
naast het (resterende) bedrag van de factuur, ook de rente
(d.w.z. de wettelijke rente voor handelstransacties) en alle
(redelijke) kosten die TNO moet maken om betaling van haar
factuur te verkrijgen, verschuldigd. Zaken van u die zich bij
TNO bevinden, mag TNO vasthouden totdat de factuur van
TNO (en eventuele rente en incassokosten) volledig is
betaald of u een zekerheid tot betaling heeft gesteld
(bijvoorbeeld een bankgarantie). TNO blijft eigenaar van
zaken die TNO u heeft geleverd zolang de factuur van TNO
(en eventuele rente en incassokosten) nog niet volledig is
betaald. Verkrijging van I.E.-rechten door de Opdrachtgever
op (delen van) de uitkomst van de Opdracht geschiedt onder
opschortende voorwaarde van betaling van de prijs voor de
Opdracht.

14. WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS DE
OVEREENKOMST NIET WORDT
NAGEKOMEN?
14.1 – Wat zijn de gevolgen als TNO of u de Overeenkomst
niet nakomt?
Als TNO of u niet voldoet aan een essentiële verplichting van
de Overeenkomst zal de andere partij de partij die niet aan
die verplichting voldoet (‘tekortschietende partij’) schriftelijk
aanmanen om binnen een redelijke termijn aan die
verplichting te voldoen. Een tekortschietende partij zal echter
pas in verzuim zijn nadat de andere partij haar schriftelijk
heeft aangemaand om binnen een redelijke termijn aan haar
verplichtingen te voldoen en die termijn ongebruikt is
verstreken.
14.2 – Moet u of TNO nog nakomen als de ander haar
verplichtingen niet nakomt?
Als de tekortschietende partij ook na verloop van die
redelijke termijn haar verplichtingen niet nakomt, dan is de
andere partij, met inachtneming van het bepaalde in 16.5, niet
meer verplicht haar (resterende) verplichtingen uit de
Overeenkomst na te komen en mag zij de Overeenkomst
beëindigen.
14.3 – Voor welke datum moet u TNO informeren over uw
bezwaren omtrent de uitvoering van de Opdracht?
U dient eventuele aanspraken jegens TNO en/of door TNO bij
de uitvoering van de Opdracht gebruikte hulppersonen, zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één jaar na de datum
van het eindfactuur of de datum van levering van het
Eindrapport, indien dat eerder werd geleverd, uitdrukkelijk
aan TNO kenbaar te maken; aanspraken die nadien worden
ingesteld, vervallen, tenzij u aantoont dat u TNO dit onmogelijk
binnen de gestelde termijn kon kenbaar maken.
14.4 – Welke instantie zal een geschil tussen u en TNO
beslechten?
Als bij of naar aanleiding van de Offerte, de aanvaarding of
de uitvoering van de Overeenkomst (of daarmee
samenhangende overeenkomsten) een geschil ontstaat dat
TNO en u niet onderling kunnen oplossen, zal dat – door u of
door TNO – uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Den Haag.

15. VOOR WELKE SCHADE IS TNO
AANSPRAKELIJK EN VOOR WELKE NIET?
15.1 – Voor welke schade is TNO aansprakelijk en tot
welk bedrag?
TNO is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan TNO verwijtbare tekortkoming
in de uitvoering van haar verplichtingen. Als TNO, uit hoofde
van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit anderen hoofde aansprakelijk is, geldt dat TNO
uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van de
Opdrachtgever tot ten hoogste het bedrag van de prijs die de
Opdrachtgever krachtens 13 voor de Opdracht is
verschuldigd.
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15.2 – Voor welke schade is TNO niet aansprakelijk?
TNO (met in begrip van door TNO bij de uitvoering van de
Opdracht gebruikte hulppersonen) is, met inachtneming van
het gestelde in 15.1, voorts niet aansprakelijk voor
a. schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van toepassing
of gebruik van de uitkomst van de Opdracht, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld van TNO;
b. schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de uitkomst
van de Opdracht niet voor octrooiering in aanmerking komt
of doordat bij toepassing van de uitkomst van de Opdracht
inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden;
c. schade die het gevolg is van gebreken van goederen die aan
TNO zijn geleverd, waaronder begrepen programmatuur,
die door TNO is of zijn (door)geleverd aan de Opdrachtgever,
tenzij, en voor zover, TNO die schade kan verhalen op haar
leverancier.
15.3 – Wat als derden TNO en/of door TNO bij de
uitvoering van de Opdracht gebruikte hulppersonen,
aanspreken voor uw gebruik van de uitkomst van de
Opdracht?
Als derden TNO en/of door TNO bij de uitvoering van de
Opdracht gebruikte hulppersonen, aanspreken voor schade
die voortvloeit uit toepassing of het gebruik van de uitkomst
van de Opdracht door u of door een derde aan wie u die
uitkomst van de Opdracht ter beschikking stelde, dan zult u
TNO en/of door TNO bij de uitvoering van de Opdracht
gebruikte hulppersonen hiervoor volledig vrijwaren, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld van TNO.
15.4 – Kunt u uw aansprakelijkheid jegens TNO en/of
door TNO bij de uitvoering van de Opdracht
ingeschakelde hulppersonen beperken?
Als personeel van TNO of door TNO bij de uitvoering van de
Opdracht gebruikte hulppersonen, zich in verband met de
Opdracht bevinden op uw terrein en/of gebouwen en/of op
dat van derden, zal TNO en/of zullen door TNO bij de
uitvoering van de Opdracht gebruikte hulppersonen, niet
gebonden zijn aan bedingen vervat in poortbriefjes e.d., die
de strekking hebben de aansprakelijkheid van Opdrachtgever
(uit de Overeenkomst of anderszins) geheel of gedeeltelijk te
beperken. Ook andere beperkingen van aansprakelijkheid,
bijvoorbeeld in verband met ongevallen die door TNO bij de
uitvoering van de Opdracht gebruikte hulppersonen op of in
uw terrein en/of gebouw overkomen, zult u niet tegen TNO of
tegen door TNO bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte
hulppersonen inroepen.

16. WANNEER EINDIGT DE OVEREENKOMST?
WAT ZIJN DE GEVOLGEN DAARVAN?
16.1 – Wat is de duur van de Overeenkomst en hoe
eindigt deze?
Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en
eindigt door vervulling van de Opdracht. TNO heeft de
Opdracht vervuld, zodra TNO de Opdrachtnemer het
Eindrapport als bedoeld in 4.2 ter beschikking heeft gesteld.
De Overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke
ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding
indien:
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a. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
b. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling
wordt verleend,
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd,
of
d. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een
substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende
zaken dan wel andersoortige goederen van de Opdrachtgever.

16.2 – Kan de Overeenkomst tussentijds worden
beëindigd?
De Opdrachtgever kan de Overeenkomst tussentijds beëindigen. Indien de Overeenkomst tussentijds eindigt, heeft TNO
recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de
prijs. TNO kan de Overeenkomst tussentijds uitsluitend
beëindigen wegens gewichtige redenen als bedoeld in art.
7:408 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
16.3 – Hoe dient de Overeenkomst tussentijds te worden
beëindigd?
Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst geschiedt van
rechtswege in de in 16.1 onder a. tot en met d. genoemde
situaties of schriftelijk. Als datum waarop de Overeenkomst in
dat laatste geval eindigt, geldt de datum, waarop de
Opdrachtgever dan wel TNO de schriftelijke mededeling
inzake de tussentijdse beëindiging ontvangt of de in die
mededeling genoemde
latere datum.
16.4 – Wat zijn de gevolgen van tussentijdse
beëindiging?
In geval de Overeenkomst tussentijds eindigt, is een (eventuele) voorlopige of tussentijdse uitkomst van TNO’s werkzaamheden nog onvoldragen. De Opdrachtgever heeft daarom in
geval van tussentijdse beëindiging geen recht een (eventuele)
voorlopige of tussentijdse uitkomst van TNO’s werkzaamheden
te gebruiken, noch voor zichzelf, noch door of ten behoeve
van derden. Indien TNO en u niettemin schriftelijk, uitdrukkelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever I.E.-rechten verkrijgt
op (eventuele) voorlopige of tussentijdse uitkomsten van
TNO’s werkzaamheden, geschiedt zulks onder opschortende
voorwaarde van betaling van de door TNO naar redelijkheid
vast te stellen deel van de prijs als bedoeld in 16.2.
16.5 – Welke bepalingen blijven ook na het einde van de
Overeenkomst van kracht?
In geval de Overeenkomst op enigerlei wijze eindigt, blijven
de bepalingen welke de strekking hebben ook na het einde
van de Overeenkomst onverminderd van kracht te blijven,
zoals, ofschoon niet beperkt tot, de bepalingen betreffende
aansprakelijkheid, gebruiksrechten, geheimhouding,
betaling, rechts- en rechterskeuze, onverkort van
toepassing. – EINDE
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