
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Software & games ontwikkelaar

Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 – 10 – 2015 onder nummer 9081584326
beoordeelde overeenkomst.

(hierna: de “Overeenkomst”)

De ondergetekenden:

Overwegende:

dat Opdrachtnemer onder meer (online) games,  animaties,  software en interactieve media bedenkt,
ontwerpt en exploiteert en voorts cartoons,  concepten en producten ontwikkelt;
dat Opdrachtgever Opdrachtnemer heeft verzocht om  te ontwikkelen en ten behoeve van haarzelf;
dat Opdrachtnemer bereid is om in opdracht van Opdrachtgever deze   te ontwikkelen;  en
dat Partijen over het verlenen van deze opdracht overeenstemming hebben bereikt welke
overeenstemming zij in deze Overeenkomst hebben vastgelegd.

Komen als volgt overeen:

Artikel 1 Omschrijving van de opdracht

1. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om  te ontwikkelen,  zoals nader omschreven in
bijlage  (hierna: de “Werkzaamheden”).

Artikel 2 Aanvang en duur

1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en wordt aangegaan voor de duur van
de Werkzaamheden.

Artikel 3 Oplevering

1. Oplevering van de resultaten van de Werkzaamheden zal (op zijn laatst) plaatsvinden .

Artikel 4 Vergoeding en betaling

1. Voor de Werkzaamheden ontvangt Opdrachtnemer een vergoeding van EUR  (zegge:  euro,  hierna:
de “Vergoeding”),  te vermeerderen met de BTW.

2. Betaling van de verschuldigde Vergoeding door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vindt plaats als volgt:
de eerste 50% binnen eenentwintig (21) dagen na ondertekening van deze Overeenkomst en de resterende
50% binnen eenentwintig (21) dagen na oplevering van het bescheiden.

3. Betaling vindt plaats op rekeningnummer  t.n.v .

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten op game (onderdelen)

1. In ruil voor volledige betaling van de Vergoeding,  verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de rechten
om de resultaten van de Werkzaamheden en daarbij ingesloten onderdelen,  zoals muziek en graphics,  te
gebruiken:

i. voor de onbepaalde duur;
ii. voor gebruik via internet,

iii. bestemd voor Nederland.



2. Het gebruik van de resultaten van de Werkzaamheden door Opdrachtgever voor andere dan de hiervoor
(5.1) omschreven doeleinden of gedurende een langere termijn,  is slechts toegestaan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

3. Het staat Opdrachtnemer vrij om onderdelen of het geheel van de resultaten van haar Werkzaamheden te
(laten) gebruiken voor andere dan de in deze overeenkomst genoemde doeleinden,  maar alleen na
aanpassing van de uiterlijke kenmerken zodat geen verwarring zal ontstaan met de voor Opdrachtgever
geleverde resultaten.

Artikel 6 Algemene voorwaarden

1. Op alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichtte en te verrichten werkzaamheden
zijn de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing. Een exemplaar daarvan is
toegestuurd. Ook zijn deze te vinden op: .

Ondertekening:

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Opdrachtgever Opdrachtnemer


