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Hoogheemraadschap van Rijnland
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onderwerp

Overeenkomst tot regeling van mede-eigendom tussen de heer P.G.Maclaine
Pont en het Hoogheemraadschap van Rijnland
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Met vriendelijke groeten,
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onderwerp

Overeenkomst tot regeling van mede-eigendom tussen de heer P.G. Maclaine
Pont en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Geachte heer Maclaine Pont,

Onder verwijzing naar voorafgaande correspondentie kunnen wij u berichten dat
de verkorteovereenkomst tot regeling van mede-eigendom op 5 juli 2006 in het
Register van het Octrooicentrum Nederland is ingeschreven onder nummer
48202.

De ingeschreven overeenkomst zenden wij u hierbij.

Vertrouwend u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

met vriendelijke groeten,

Algemeen Octrooi- en Merkenbureau

Mevr. Mr. S.X.E. Schuit

Bijlage: overeenkomst

ce.: dhr. S. Bouwman, Hoogheemraadschap van Rijnland
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OVEREENKOMST TOT REGELING VAN MEDE-EIGENDOM

De heer Pieter Gerard Maclaine Pont wonende te Lynbaen 9,
8563 AZ Wi j eke1
hierna te noemen "Maclaine Pont" enerzijds;

Hoogheemraadschap van Rijnl and, gevestigd aan de Archime
desweg 1, 2333 CM Lei den, te dezen rechtsge 1di 9 vertegen
woordigd door de heer Ir. A. Haitjema, in zijn hoedanigheid
van Algemeen Directeur,
hierna te noemen " het Hoogheemraadschap" anderzijds;

In aanmerking nemende:

a.

b.

c.

d.

e.

dat Maclaine Pont een uitv1nding heeft gedaan in de vorm
van een DES virtueel stembiljet, hierna te noemen "de Uit
vinding";
dat het Hoogheemraadschap gefnteresseerd is in het gebruik
van de Uitvinding voor internetverkiezingen die door enig
Waterschap of vergelijkbaar orgaan worden georganiseerd;
dat Maclaine Pont en het Hoogheemraadschap gezamenl ijk op
de Uitvinding op 8 juli 2003 een octrooiaanvrage in Neder
land hebben ingediend onder nr. 1023861 en dat op 14 maart
2005 octrooi is verleend op deze octrooiaanvrage, hierna te
noemen "het Octrooi";
dat Maclaine Pont en het Hoogheemraadschap gezamenlijk op
8 juli 2004 een PCT-octrooiaanvrage hebben ingediend onder
nr. PCT/NL2004/000, hierna te noemen "de PCT-octrooiaanvra
ge";
~at derhalve sprake is van mede-eigendom in het Octrooi en
de PCT-octrooiaanvrage en partijen deze mede-eigendom wen
sen te regelen onder de voorwaarden als hieronder vermeld;
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zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 - Licenties
Partijen hebben het recht licenties aan derden te verlenen met in achtne
ming van de volgende verdeling:

1.1 Het Hoogheemraadschap heeft het rechtde Uitvi ndi ng te gebrui ken
voor eigen Internetverkiezingen en licenties om niet te verlenen
aan derden voor het gebruik van de Uitvinding voor internetverkie-
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zingen die door enig Waterschap of vergel ijkbaar orgaan worden
georganiseerd in Nederland. Indien het Hoogheemraadschap licenties
verleent aan derden voor het gebruik van de Uitvinding voor inter
netverkiezingen die door enig Waterschap of vergel ijkbaar orgaan
worden georgani seerd in Nederl and en daarbi j toch een vergoedi ng
c.q. royalty overeenkomt, zal bepaling 1.5 van het onderhavige
artikel alsdan wel van toepassing zijn.

1.2 Maclaine Pont en het Hoogheemraadschap hebben het recht de Uitvin
ding te gebruiken c.q. licentieren voor alle andere internetverkie
zi ngen di e verder geen verband houden met" WaterschapsverKi ezi ngen
in Nederland en in alle andere landen waar octrooirechten zullen
worden verl eend op de met de PCT-octrooi aanvrage corresponderende
octrooiaanvragen.

1.3 Partijen verplichten zich in de met derden te sluiten licentie
overeenkomsten op te nernen dat de licentie uitsluitend geldt voor
het specifieke terrein waarvoor de desbetreffende partij gerechtigd
is de Uitvinding te gebruiken, zoals omschreven in dit artikel.

1.4 Partijen verplichte~ zich over en weer de andere partij als advi~

seur tenminste bij het voortraject van een met een derde partij te
sluiten licentie te betrekken en mogelijk ook nadat de licentie is
ges1oten. De eventuee1 te beta1en vergaedi ngen voar dit adv i es
zullen per geval door partijen nader worden overeengekomen.

1.5 Partijen verplichten zich om ten aanzien van potentiele licentiene
mers marktconforme afspraken te maken c.q. in de met deze derden te
sluiten licentieovereenkomsten marktconforme royaltybetalingen op
te nemen.

Artikel 2 - Overdracht
Elk der partijen is gerechtigd zijn eigen deel van de mede-eigendom in
het Octrooi, de PCT-octrooi aanvrage a1smede de daarmee correspanderende
octrooi aanvragen en daarop te verl enen octrooi en, over te dragen aan
derden, waarbij de desbetreffende partij zich dan verplicht alle rechten
en plichten uit deze overeenkomst tat regeling van mede-eigendom eveneens
aan de rechtverkrijgende partij over te dragen.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend,

te Wijckel
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te Leiden

d.d. }?J.~r:[ ...... 2oo6

van Rijnland



Ingeschreven in het octrooiregister van
het Octrooicentrum Nederla,nd. op ;... !i jill; •
onder nummer ".48202 ~




