GEBRUIKERSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET MIKZO

Partijen:
1. CareNext B.V., gevestigd te Zevenaar, Mercurion 26, 6903PZ, KvK-nummer 80538320,
vertegenwoordigd door Sven E. Gutker de Geus, hierna te noemen: 'licentiegever'
en
, gevestigd te
noemen: 'licentienemer'

,

,

, vertegenwoordigd door

, hierna te

Overwegen het volgende:
• licentiegever is houder van het Benelux de methodiek Mikzo, als merk gedeponeerd op 15 mei
2017 onder nummer 1010669 voor waren en/of diensten in de klasse(n) 09 16 41 44, hierna te
noemen: ‘het Mikzo’
• licentiegever en licentienemer leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze
licentieovereenkomst

Zijn overeengekomen:

Artikel 1 - Omschrijving van de licentie
1. Licentiegever verleent aan licentienemer het recht om het Mikzo binnen de Benelux (hierna te
noemen: ‘het gebied’) voor waren/diensten in de klasse(n) 09 16 41 44, te gebruiken, welk recht
licentienemer aanvaardt.
2. Licentiegever biedt de licentienemer toegang tot de Ontwikkeltafels voor de doorontwikkeling
van het Mikzo. De ontwikkeltafels worden tweemaal per jaar georganiseerd.
3. Licentiegever onderhoudt namens de licentienemers de contacten met de zelfstandige
bestuursorganen, het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars als het gaat om de toepassing
en de doorontwikkeling van het Mikzo.

Artikel 2 - Duur van de overeenkomst
1. De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd van een jaar en gaat in op
2. Ieder van de partijen is bevoegd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen,
in geval van:
o aanvraag van een surseance van betaling door de andere partij of verlening van
surseance van betaling aan de andere partij
o aanvraag van faillissement door faillietverklaring van de andere partij
o liquidatie van de andere partij of stopzetting van de onderneming van de andere partij
o onderbewindstelling, curatele of schuldsanering van de andere partij

Artikel 3 - Vergoeding
1. Licentienemer zal ieder jaar een bedrag van € 1500,- exclusief BTW betalen als vaste vergoeding
voor het in artikel 1 verleende recht op het gebruik van het Mikzo.
2. Licentiegever zal licentienemer jaarlijks een factuur toezenden voor het in lid 1 bedoelde vaste
licentievergoeding.
3. Licentienemer zal de licentievergoeding overmaken op de bankrekeningnummer van
licentiegever met rekeningnummer NL98INGB0006491339 ten name van CareNext B.V.

Artikel 4 - Garanties en verplichtingen
1. Licentiegever garandeert rechthebbende te zijn op het Mikzo en bevoegd te zijn deze
overeenkomst aan te gaan.
2. Licentiegever garandeert dat het Mikzo voldoet aan alle formele en materiële vereisten voor een
geldige registratie.
3. Op de rechten die in de licentie worden gegeven rusten geen andere licenties, pandrecht, beslag
of enig ander recht of aanspraak van een derde.
4. Partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen indien zij inbreuken op het Mikzo in het
gebied vaststellen of indien een derde aanspraak maakt op de rechten op het Mikzo in het
gebied of stelt dat het merk inbreuk maakt op zijn rechten.
5. Licentiegever zal de registratie(s) van het Mikzo tijdig verlengen voor het gebied. Licentiegever
zal zich op eigen kosten verzetten tegen derden die nietigheid c.q. doorhaling van de registratie
van het Mikzo in het gebied vorderen.

Artikel 5 - Overdracht
1. Licentiegever zal bij de overdracht van het Mikzo aan een derde bedingen dat deze de licentie in
stand zal laten en dat de derde de overeenkomst zal overnemen en dat de derde er in geval van
een volgende overdracht door middel van een kettingbeding voor zal zorgen dat ook opvolgende
verkrijgers van het Mikzo de auteursrechten, de methode, de knowhow en de licentie in stand
zullen laten en deze overeenkomst zullen overnemen.
2. Voor het geval licentiegever zijn rechtsverhouding met licentienemer overdraagt aan een derde,
verleent licentienemer conform artikel 6:159 BW de vereiste medewerking aan deze overdracht.
3. Licentienemer is niet bevoegd zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde
over te dragen.

Artikel 6 - Opzegging van de overeenkomst
1. Partijen kunnen de overeenkomst beëindigen door opzegging tegen het einde van de lopende
licentieperiode of met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
2. Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden.

Artikel 7 - Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
Indien een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige
bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt in dat
geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het
sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.
Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. De algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg zijn van toepassing
3. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit
deze overeenkomst.

Opgemaakt en ondertekend,

