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Uw voorstellen betreffende advieswerkzaamheden ontwerp respectievelijk bouwperiode
Internet Verkiezingen zijn door Rijnland beoordeeld. Met deze brief deel ik u mede akkoord
te gaan met de voorstellen en de Algemene Voorwaarden MuJlPon.

Tevens is bijgevoegd de ondertekende afspraak patentrechten ontwerp Internet verkiezingen.
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Offerte advieswerkzaamheden Internet verkiezingen Bouwperiode

Wijckel, 14 juni 2003
Geachte heer Bouwman,

Met genoegen bevestigen wij de conclusie van onze besprekingen met u van woensdag 9 meij.l. op
uw kantoor en die van 13 junij.l. te lisp, waarin we het volgende afspraken:

1. Hoogheemraadschap van Rijnland wenst vanaf 1 oktober a.s. tot 31 mei 2004 gebruik te maken
van adviesdiensten van MullPon op het gebied van organisatie, antwerp, authenticatie en
informatiebeveiliging in het kader van Internet verkiezingen en de ondersteuning van
bouwinspanningen op dat gebied

2. Hoogheemraadschap van Rijnland zal MullPon vergoeden voor haar professionele advies
activiteiten op nacalculatie basis; ten aanzien van deze activiteiten geldt een maximum van'"
werkdagen van 8 uur in de afgesproken periode, ofwel EUR; ; I excl. BTW

3. De werkzaamheden van MulIPon t.b.v. Hoogheemraadschap van Rijnland zullen namens
MuIIPon door P.G.MacIaine Pont worden uitgevoerd

4. Zijn werkzaamheden zullen namens Hoogheemraadschap van Rijnland door u worden
gecoordineerd.

Daarvoor zal MuIlPon Hoogheemraadschap van RijnIand maandelijks op nacalculatiebasis
factureren, tegen een uurtariefvan EURO _ excIusiefBTW. Voor de werkzaamheden voor een
aangesloten periode van tenminste twee uur op het kantoor van Hoogheemraadschap van RijnIand
in Leiden of een daaraan gerelateerde Iocatie op minder dan 15 km afstand zullen door MuIIPon
verder geen reiskosten in rekening worden gebracht, evenals vaor werkzaamheden die plaatsvinden
op ofbinnen een straal van 50 km van een van de kantoren van MullPon in Wijckel of Delft. Voor
werkzaamheden op grotere afstand zullen weI reiskosten en reistijd (minus aftrek van 1 uur) in
rekening worden gebracht. Ook projectwerkzaamheden op grotere afstand binnen Nederland kunnen
zonder verdere verrekening van reistijd en reiskosten plaatsvinden, met dien verstande dat deze
tenminste een aaneengesloten periode van 6 uur betreffen. Is dat niet het gevaI, dan zal per
bijeenkomst op zo'n locatie een minimum van 6 uur in rekening worden gebracht, dan weI de
hierboven beschreven algemene regeling worden toegepast, als dat voordeliger is. Voor de overige
condities van de dienstverlening verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden MullPon, zoals
gedeponeerd bij de kamer van koophandel in Friesland.

Hoogachtend,
MullPon

P.G. Maclaine Pont
Bijlage: Algemene Voorwaarden MullPon



ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING (I0maart2000)

van:
Lynbaen 9
8563 AZ Wijckel
KvK Friesland 01083315

hiema te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Andere opdrachtgevers zijn derden die via de wederpartij van gebruiker feitelijk of via een
kettingbeding ais opdrachtgever functioneren.

Artikel2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aIle overeenkomsten
met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. orrertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij schriftelijk een andere termijn wordt aangegeven. Gebruiker is slechts
aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij
schriftelijk binnen 30 dagen, of in geval van de schriftelijk anderszins aangegeven
termijn binnen deze afwijkende termijn, wordt bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusiefBTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst



1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat aIle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien gebruiker is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voar haar kenbaar was.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen za1 worden uitgevoerd kan
gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst bIijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakeIijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden belnvloed. Gebruiker zCl;l
de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiele en/ofkwalitatieve
consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten .
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4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen
indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar
kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

1. Opdrachtgever en dienstverlener zullen aIle inforrnatie, die expliciet als vertrouwelijk
is aangegeven en die ter uitvoering van dienstverlening onder deze algemene
voorwaarden wordt verstrekt gedurende tenrninste een jaar na datum van ontvangst
vertrouwelijk behandelen, gelijkwaardig aan de wijze waarop de eigen vertrouwelijke
inforrnatie wordt behandeld, tenzij expliciet een langere periode wordt
overeengekomen. Zij zuBen tevens de verspreiding van deze inforrnatie binnen hun
ondememing beperken tot de medewerkers die deze inforrnatie beroepsmatig nodig
hebben.

2. Voomoemde beperkingen gelden niet voor inforrnatie, waarvan de ontvangende partij
voordien reeds kennis droeg, die rechtmatig van derden is verkregen, die onafhankelijk
is ontwikkeld, die door de verstrekkende partij zelf algemeen bekend is gemaakt of
waarbij medegebruik van een component van een andere partij openbaarmaking als
noodzakelijk gevolg heeft.

3. Daamaast is dienstverlener verplicht om de gebruikelijke zorgvuldigheid te betrachten
bij het gebruik en beheer van aIle inforrnatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en
overige hem bij de uitvoering van zijn opdracht ter kennis komende vertrouwe1ijke
gegevens van opdrachtgever.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich
de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toesternrning van
gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ofter kennis van derden
gebracht.

3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
vertrouwelijke inforrnatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. De door de gebruiker geleverde software, of de software via de gebruiker door derden
geleverd, worden aan de opdrachtgever onder licentie verstrekt. De software mag
derhalve niet worden velmenigvuldigd, gekopieerd, doorverkocht, of openbaar '-Vorden
gemaakt middels druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, cd, elektronisch of op welke
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andere wijze ook en evenmin in retrieval systeem worden opgeslagen. Dit alles
behoudens schriftelijke toestemming van de desbetreffende software-Ieverancier(s). In
eIke door de gebruiker verstrekte licentie-overeenkomst wordt een sanctie voor
overtreding van artikeI 8 lid 4 vermeId.

5. Bij de uitvoering van opdrachten door dienstverlener - al dan niet in samenwerking
met opdrachtgever of derden - kan sprake zijn van de ontwikkeIing van een systeem of
componenten daarvan. Elk van de componenten van het systeem blijft het intellectueel
eigendom van de partij die de component heeft ontwikkeld. Het (mede)gebruik door de
andere partijen, zowel binnen als buiten dit systeem is onderhevig aan de
uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende partij. Gebruik binnen het systeem
zal op niet onredelijke voorwaarden worden toegestaan, voor de duur van de
betrokkenheid van de rechthebbende partij bij de samenwerking ofhet contract. De
partijen verklaren de intentie te hebben intellectuele eigendomsrechten per contract te
regelen.

6. In de samenwerking tussen partijen kan sprake zijn van uitvindingen. Onder
uitvindingen worden verstaan aIle ideeen, principes, opIossingen of technieken die een
van partijen tijdens de duur van de overeenkomst ontwikkelt en waarvoor een
octrooiaanvraag is ingediend. Een uitvinding wordt als voIgt behandeld:
a) Indien ontwikkeld door personeel van een der partijen, wordt zij eigendom van

die partij.
b) Indien tot stand gebracht door het personeel van partijen gezamenlijk wordt de

uitvinding, de daarop gebaseerde patentaanvraag en aIle daaruit voortkomende
patentrechten, zonder onderlinge verrekening gemeenschappelijk eigendom van
partijen.

Elk der partijen heeft het recht licenties aan derden te verlenen, ofhaar daarop
gebaseerde ~echten over te dragen zonder toestemming van de andere partijen.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in
dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevaIlen:
a) na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen

omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever
niet aan zijn verplichtingen zaI voldoen;

b) indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid
uitblijft dan weI onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan weI tot ontbinding van de overeenkomst over ie
gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te
vorderen.
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Artikelll. Gebreken; k1achttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8
dagen na ontdekking, doch uiterIijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.

2. Indien een klacht gegrand is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is
geworden. Dit 1aatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden
gemaakt.

3. Indien het a1snog verrichten van de overeengekomen dienstverIening niet meer
mogelijk of zinvo1 is, za1 gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van
artikel 15.

Artikel12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden
of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast
honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tim 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen. Ret vaste honorarium is exclusiefBTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgeste1d op grand van werkelijk bestede uren. Ret honorarium wordt berekend
volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin
de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen. Ret honorarium op basis van gebruikelijke uurtarieven is exclusief
BTW en kosten. In overeenkomsten waar deze voorwaarden op van toepassing zijn,
zullen het uurtarief, de aard en het maximum van declarabele kosten worden
opgenomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusiefBTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten
periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium ofuurtarief overeenkomt,
is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium oftarief. Gebruiker
mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het
moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan
ten aanzien van bijv. 1onen.

Artikel 13. Betaling

1. Beta1ing dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
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2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de
opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag
een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk
geval de wettelUke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever
zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens
gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van aIle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

• over de eerste
• over het meerdere tot
• over het meerdere tot
• over het meerdere tot
• over het meerdere

F 6.500,
F 13.000,
F 32.500,
F 130.000,-

15%
10%
8%
5%
3%

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelUk is, dan is die aansprakelijkheid als voIgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal
de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een
opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder
beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
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4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar
ondergeschikten.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevoIgschade.

Artikel16. Overmacht

1. Onder overrnacht wordt in deze aIgemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verpIichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijfvan gebruiker worden daaronder begrepen.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overrnacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had
moeten nakomen.

3. Tijdens overrnacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet
mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde C.q.
uitvoerbare deel een zelfstandige waarde heeft.

ArtikeI 17. Geschillenbeslechting

AIle geschilIen, welke tussen de gebruiker en de opdrachtgever mochten ontstaan naar
aanleiding van een door de gebruiker met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan weI naar
aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevoIg mochten zijn, zullen worden
beslecht overeenkomstig het minitriaI- en arbitragereglement van de Stichting
Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te Wassenaar.

Bet reglement is gedeponeerd onder nummer 53/1998 bij de griffie van de
arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. Een Engelse vertaling van dit reglement kan bij
de Stichting worden opgevraagd.

ArtikeI 18. ToepasseIijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
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Deze voorwaarden kunnen bij de gebruiker worden opgevraagd. Ze zijn gedeponeerd ten
kantore van de Karner van Koophandel Friesland te Leeuwarden, onder nummer 3326.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
onderhavige opdracht.
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