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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;

en

gevestigd aan de
te dezen rechtsgeldig
A. Haitjema, in zijn

2. Hoogheemraadschap
Archimedesweg 1,
vertegenwoordigd
hoedanigheid van
hierna te noemen

van Rijnland,
2333 CM Leiden,

door de heer Ir.
Algemeen Directeur,
II het Hoogheemraadschap" anderzijds;

In aanmerking nemende:

het Octrooi en
mede-eigendom

als hieronder

a.

b.

c.

d.

e.

dat Maclaine Pont een uitvinding heeft gedaan in de vorm
van een DES virtueel stembiljet, hierna te noemen "de
Uitvinding";
dat het Hoogheemraadschap gelnteresseerd is in het gebruik
van de Uitvinding voor internetverkiezingen die door enig
Waterschap of vergelijkbaar orgaan worden georganiseerd;
dat Maclaine Pont en het Hoogheemraadschap gezamenlijk op
de Uitvinding op 8 juli 2003 een octrooiaanvrage in
Nederl and hebben i ngedi end onder nr. 1023861 en dat op 14
maart 2005 octrooi is verl eend op deze oct rooi aanvrage,
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
octrooiaanvrage";
dat derhalve sprake is van mede-eigendom in
de PCT-octrooiaanvrage en partijen deze
wensen te regelen onder de voorwaarden
vermeld;



zijn overeengekomen als volgt:

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

1.1 Het Hoogheemraadschap heeft het recht de Uitvi nd i ng te gebrui ken
voor eigen Internetverkiezingen en licenties om niet te verlenen aan
derden voor het gebruik van de Uitvinding voor internetverkiezingen
die door enig Waterschap of vergelijkbaar orgaan worden
georganiseerd in Nederland. Jndien het Hoogheemraadschap licenties
verleent aan derden voor het gebruik van de Uitvinding voor
internetverkiezingen die door enig Waterschap of vergelijkbaar
orgaan worden georganiseerd in Nederland en daarbij toch een
vergoeding 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
Uitvinding te gebruiken c.q. licentieren voor alle andere
internetverkiezingen die verder geen verband houden met
Waterschapsverkiezingen in Nederland en in alle andere landen waar
octrooirechten zullen worden verleend op de met de PCT
octrooiaanvrage corresponderende octrooiaanvragen.

1. 3 Parti jen verp1ichten zi ch in de met derden te s1uiten 1i cent i e
overeenkomsten op te nemen 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 verplichten zich over en weer de andere partij als adviseur
tenminste bij het voortraject van een met een derde partij te
sluiten licentie te betrekken en mogelijk ook nadat de licentie is
gesloten. De eventueel te betalen vergoedingen voor dit advies
zullen per geval door partijen nader worden overeengekomen.

van potentiele
in de met deze
marktconforme

1.5 Partijen verplichten zich om ten aanzien
licentienemers marktconforme afspraken te maken c.q.
derden te sluiten licentieovereenkomsten
royaltybetalingen op te nemen.

Artikel 2 - Licentievergoedingen
2.1 Van de ieder door partijen te ontvangen royalty's van de met derden

gesloten licentiecontracten zal 50% (zegge: vijftig procent) aan de
andere parti j worden afgedragen onder vermi nderi ng van de door di e
partij mogelijk gemaakte kosten voor de verificatie van de jUistheid
van de te ontvangen royalty's inzake de met derden gesloten
licentiecontracten.



2.2 De partij die de royalty's dient af te dragen aan de andere partij
za1 all ereerst bi nnen twee weken na afloop van i eder kwartaa1 een
opgave doen van deze royalty's en de eventueel gemaakte kosten. De
uitei nde1i j ke afdracht za 1 dan p1aats vi nden bi nnen een maand na
afloop van dit kwartaal.

2.3 Ieder der partijen verplicht zich om de royaltybetaling zo
nauwkeurig mogelijk bij te houden en een exacte specificatie te
geven van de ontvangen royalty's en de gemaakte kosten.

2.4 De partij die aldus de vergoedingen ontvangt c.q. het verschil
tussen de aan de andere partij betaalde royalty's door derden en de
gemaakte kosten voor de verificatie van deze royalty's heeft het
recht, na voorafgaande kennisgeving aan de andere partij, in de
boekhouding van de andere partij een onderzoek te doen instellen
door een onafhankelijke accountant. die de door de andere partij
ontvangen royalty I s en betaa1de kosten zoa1s boven aangegeven c. q.
opgave van de vergoedingen op hun juistheid zal verifieren. waartoe
de andere partij de benodigde boeken en administratieve bescheiden
zal overleggen.

2.5 De partij die aldus het accountantsonderzoek entameert, zal de
kosten van dit onderzoek beta1en, tenzi j het resultaat van het
accountantsonderzoek aangeeft, dat de andere partij die een opgave
van de vergoedi ngen heeft verstrekt, onjui ste gegevens zou hebben
verstrekt, in welk geval de kosten van het accountantsonderzoek door
die andere partij worden betaald. Ingeval uit dit
accountantsonderzoek blijkt dat door de andere partij te weinig aan
vergoedingen aan de ene partij is betaald. zal de andere partij
onverwijld het verschil aan de ene partij bijbetalen.

Artikel 3 - Overdracht
Elk der partijen is gerechtigd zijn eigen deel van de mede-eigendom in
het Octrooi, de PCT-octrooi aanvrage al smede de daarmee corresponderende
octrooiaanvragen en daarop te verlenen octrooien, over te dragen aan
derden, waarbij de desbetreffende partij zich dan verplicht alle rechten
en plichten uit deze overeenkomst tot regeling van mede-eigendom eveneens
aan de rechtverkrijgende partij over te dragen.

Artikel 4 - Kostenverdeling
De kostenverdeling tussen partijen voor de gemaakte en te maken kosten
voor de vestiging van de octrooirechten. de instandhouding van deze
octrooirechten onder andere door middel van de betaalde alsmede te
beta 1en taksen en voor de handhavi ng van de octrooi rechten in geva 1 van
inbreuk luidt als volgt: '

Het Hoogheemraadschap betaalt 90% (zegge: negentig procent) van deze
kosten;
Maclaine Pont betaalt 10% (zegge: tien procent) van deze kosten.



Artikel 5 - Verbeteringen
De eventuee1 op verbeteri ngen op de Ui tvi ndi ng in te di enen
octrooiaanvragen zullen wederom gezamenlijk worden ingediend dat wil
zeggen op naam van zowel Maclaine Pont als het Hoogheemraadschap en
zullen derhalve automatisch ook vallen onder de bepalingen van de
onderhavige overeenkomst.

Artikel 6 - Inbreuk
Maclaine Pont en het Hoogheemraadschap verplichten zich elkaar van iedere
(vermeende) i nbreuk door derden op het Octrooi, de PCT-octrooi aanvrage
a1smede daarmee corresponderende octrooi aanvragen en daarop te verl enen
octrooien, in kennis te stellen, waarna Maclaine Pont en het
Hoogheemraadschap zi ch onderl i ng zull en verstaan over te nemen
maatrege1en tot het onverl et handhaven van de rechten op de genoemde
octrooiaanvragen en octrooien.

Artikel 7 - Duur van de overeenkomst
De onderhavige overeenkomst treedt in werking op de datum, waarop de
overeenkomst door beide partijen is ondertekend en wordt aangegaan vaar
de duur van het langst lopende octrooi, dat door Maclaine Pont en het
Hoogheemraadschap gezamenlijk wordt gehouden op de Uitvinding alsmede ap
eventueel daarmede corresponderende verbeteringen.

Artikel 8 - Beeindiging van de overeenkomst
Deze avereenkomst zal van rechtswege eindigen op het moment dat de ene
partij 50% van de eigendom van het Octrooi, de PCT-octrooiaanvrage en
daarmede corresponderende octrooi aanvragen en daarop te verl enen
octroaien alsmede van de op eventuele verbeteringen in te dienen
octrooi aanvragen en daarop te verl enen octrooi en, van de andere part i j
verwerft en aldus voor 100% eigenaar is van al deze octrooien c.q.
octrooiaanvragen.

Artikel 9 - Gehele overeenkomst
9.1 Deze overeenkomst regelt alle afspraken tussen partijen en alle

eerdere mondeling of schriftelijk gemaakte afspraken tussen partijen
komen hiermee dan ook te vervallen.

9.2 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen alleen
langs schriftelijk weg en door beide partijen ondertekend
plaatsvinden.

9.3 Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht blijken
te zijn met dwingendrechtelijke bepalingen in enig land waar de
Uitvinding gebruikt zal worden c.q. met dWingendrechtelijke
bepalingen in de Europese Unie, dan zal deze betrokken bepali ng
nietig zijn, doch zal voor zover magel ijk de overeenkamst wat alle
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overige artikelen betreft, van kracht blijven.

9.4 Partijen zullen alsdan onderhandelingen voeren om de nietige
bepaling te vervangen door een zodanige regeling, die niet door
nietigheid wordt getroffen en waarmede de inhoud c.q. kennelijke
bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk wordt benaderd.

Artikel 10 - Rechtskeuze, geschillen
10.1 Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van

toepassing.

10.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar
aanleiding van deze overeenkomst en niet op minnelijke wijze
b1i j ken te kunnen worden opge los t, zu 11 en aan de bevoegde
Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend,

te Wijckel

d.d. -?:-..,-:~~~-4~ .2005

er P.G. Maclaine Pont

te Leiden

d.d . .l7\VO~.2005

het Hoogheemraadschap van Rijnland




