Addendum Algemene Voorwaarden FENIT door 2value bv
Doel: Open Source Software compliancy en klant krijgt eigendomsrechten
Datum:
Overeengekomen met
<klant>
Op alle transacties tussen <klant> en 2Value B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT van toepassing,
welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder
nummer 60/2003, met uitsluiting van de artikelen 1.3, 6.3, 6.5 en artikel 23 in zijn geheel.
Toevoeging artikel 3.4:
Het is leverancier verboden handelsnaam, merken of producten van <klant> zonder schriftelijke toestemming
van <klant> te noemen of te gebruiken voor referentie of reclamedoeleinden.
Artikel 6.1 wordt gewijzigd in:
Intellectuele en industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor <klant> ontwikkelde programmatuur,
websites, databestanden of andere materialen zullen over gaan op <klant> op moment dat verschuldigde
betalingen van <klant> aan 2Value B.V. zijn voldaan. 2Value B.V. stelt de door hem geleverde
standaardprogrammatuur, als deze moet worden beschouwd als een bewerking van door hem onder een OSSlicentie verkregen software, aan zijn afnemers onder de voorwaarden van de betreffende OSS-licentie.
Artikel 6.2 wordt gewijzigd in:
<klant> en 2Value B.V. zijn overeengekomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien
van specifiek voor <klant> ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere
materialen, voor zover dit niet niet kan worden beschouwd als een bewerking van een bestanddeel van Open
Source Software, over zullen gaan op <klant>
Artikel 6.6 wordt gewijzigd in:
<klant> is gerechtigd tot het aanpassen van de door hem beschikbaar gestelde programmatuur.
Toevoeging artikel 10.9:
<klant> vrijwaart 2Value B.V. voor alle aanspraken, eigen of door derden, voor die bestanddelen van de
programmatuur, website en materialen voorzover deze kunnen worden beschouwd als een bewerking van door
hem onder een OSS-licentie verkregen software.
Artikel 21.3 wordt gewijzigd in:
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt <klant> de broncode van de programmatuur en de bij de
ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie. <klant> is gerechtigd in deze
programmatuur wijzigingen aan te brengen.
Toevoeging artikel 36:
Bijzondere voorwaarden
36.1. <klant> kiest bewust voor OSS bij het accepteren van de aanbieding en beseft dat deze
softwarebestanddelen in het eindproduct onder een eigen zwaarder wegende OSS licentie vallen.
36.2. 2Value B.V. garandeert de afwezigheid van fouten of het voldoen aan technische normen in geleverde
standaardprogrammatuur, als deze moet worden beschouwd als door hem onder een OSSlicentie verkregen
software of als een bewerking van laatstgenoemde, onder dezelfde voorwaarden als de betreffende OSSlicentie.

