Licentieovereenkomst “KIJK! op Sociale Competentie”
Partijen:
1.
Stichting Bazalt i.o., verder aan te duiden als Bazalt, gevestigd te Vlissingen aan de Edisonweg 2
(4382 NW), voor deze gelegenheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. J. Kopmels, manager
Educatieve Uitgaven; verder aan te duiden als: ‘licentiegever’
En
2.
Naam school/organisatie:………………………………………………………………………………………………………………….
Brin-code/landelijk registratienummer:…………………………………………………………………………………………….
Dependancecode (indien van toepassing):…………………………………………………………………………………………
Postadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon:…………………………………………………………………………….(M/V)
Functie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ja, ik ontvang graag de digitale KIJK! Nieuwsbrief.

verder aan te duiden als: ‘licentienemer’
komen als volgt overeen,
Artikel 1: het product
a. De website www.kijkopsocialecompetentie.nl behorende bij het product “KIJK! op Sociale
Competentie” ontwikkeld door Bazalt (onderdeel van RPCZ)
b.

De helpdesk bij het werken met het product “KIJK! Registratie” ontwikkeld door Bazalt
(helpdesk Estrategy: te bereiken per mail (kijk@estrategy.nl) of per telefoon (088-5570555).
Ook vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen op www.bazalt.nl/kijkwebbased.)

1

Artikel 2: licentie en het gebruik
Licentiegever verklaart het volledige auteursrecht te hebben op het in artikel 1 genoemde
product en verklaart door de overdracht van het gebruikersrecht aan de licentiehouder geen
rechten van derden te schenden.
De licentiehouder verkrijgt van de licentiegever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het
product zoals in artikel 1 van deze overeenkomst.
Deze licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het product door licentiehouder. Het is
licentiehouder niet toegestaan het product in welke vorm dan ook ter beschikking te stellen aan
derden.
Onverminderd het overige dat in deze overeenkomst is bepaald, behoudt de licentiegever de
rechten en bevoegdheden die de licentiegever heeft op grond van de auteurswet.
Alle door de licentiegever verstrekte materialen behorende bij het product “KIJK! op Sociale
Competentie” zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de licentiehouder in de eigen
school. De materialen mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van licentiegever
ter kennis van derden worden gebracht.
Artikel 3: vergoeding
De licentiehouder is de licentiegever een vergoeding verschuldigd.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door licentiegever aan te
geven wijze.
Indien de licentiehouder in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is
deze van rechtswege in verzuim.

Artikel 4: looptijd
De licentie wordt stilzwijgend verlengd per volgend kalenderjaar, met een opzeggingstermijn
van één maand voor het verloop van het kalenderjaar.
Aldus overeengekomen:
De licentiegever
Namens Bazalt

De licentiehouder
Namens:

Handtekening:

Handtekening:

Naam:
Naam: Drs. J. Kopmels

Plaats:

Manager Educatieve Uitgaven Bazalt

Datum:

Plaats: Vlissingen

2

