ESCROW OVEREENKOMST

Tussen enerzijds …
Verder genoemd de leverancier
En….
Verder genoemd de klant.
Met verder in deze overeenkomst *
Verder genoemd de agent.
1. VOORAFGAANDE TOELICHTING
Partijen wensen hun rechten en toegang tot de source code en documentatie van de door de
leverancier bij klant geïnstalleerde software te regelen.
De leverancier en klant doen daarbij beroep op de derde partij de agent, als onafhankelijke
derde.
2. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
2. 1.
De leverancier is eigenaar van de software en documentatie zoals omschreven in bijlage 1
waarover de klant een gebruiksrecht heeft.
Dit gebruiksrecht is geregeld bij een afzonderlijke overeenkomst tussen leverancier en klant.
2. 2.
De klant wenst de vrije toegang tot de source code van de programmatuur en documentatie
in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald in huidig contract.
2. 3.
De agent bewaart de source code en documentatie op de drager zoals omschreven in bijlage
1 en stelt deze ter vrijer beschikking van de klant in de omstandigheden en onder de
voorwaarden zoals bepaald in huidig contract.

3. VERPLICHTINGEN LEVERANCIER
3.1.
De leverancier dient de source code en documentatie van de in bijlage 1 omschreven
software op de in bijlage 1 omschreven drager te overhandigen aan de agent.
De leverancier garandeert de conformiteit van de software en documentatie en degelijkheid
van de drager.
Partijen ontslaan de agent van enige controlelast daarover (alternatief zie 5.2).
3.2.
De leverancier stelt jaarlijks één nieuwe release ter beschikking in ruil voor de oudere versie.
Het behoort de klant en niet de agent hierop toe te zien (alternatief zie 5.3).
3.3.
De leverancier dient de eerste overhandiging uit te voeren binnen de acht dagen na
ondertekening dezer.

Dit onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 € per dag vertraging na aangetekende
aanmaning.
3.4.
De leverancier dient de klant en de agent binnen de 24 uur in te lichten van zodra zich aan
zijn zijde een triggering event heeft voorgedaan.
3.5.
De leverancier verklaart hierbij dat de klant na tussenkomst van de agent zoals omschreven
sub 5, de vrije beschikking krijgt over de drager van de source code en documentatie en het
recht tot gebruik hiervan zoals omschreven sub 6.
4. VERPLICHTINGEN KLANT
4.1.
De klant dient het ereloon (inclusief kosten) van de agent te vergoeden binnen de acht
dagen na ontvangst van de factuur.
Dit ereloon (inclusief kosten) wordt bepaald op * € per jaar en is verschuldigd per begonnen
jaar bewaring .
Dit bedrag wordt om de vijf jaar aangepast aan de index der kleinhandelsprijzen.
4.2.
De klant dient de leverancier en de klant binnen de 24 uur in te lichten van zodra zich aan
zijn zijde een triggering event heeft voorgedaan en dient daarvan de bewijzen aan de agent
over te maken.
4.3.
De klant dient de drager in ontvangst te nemen op eenvoudig verzoek van de agent en
ontslaat hem op dat ogenblik van rechtswege van enige verdere bewaring.

5. VERPLICHTINGEN AGENT
5.1.
De agent dient de drager in ontvangst te nemen en deze op een veilige plaats te bewaren
zoals een goed huisvader.
5.2.
De agent dien de conformiteit van de software en ook de documentatie alsook de
degelijkheid van de drager te verifiëren en staat daarvoor garant samen met de leverancier.
5.3.
De agent dient de jaarlijkse nieuwe realease te controleren op conformiteit en de drager op
de degelijkheid en staat daarvoor garant samen met de leverancier.
5.4.
Van zodra een partij melding maakt van een triggering event en de bewijsstukken daarvan
overmaakt, dient de agent deze laatste te controleren en de drager met source code en
documentatie te overhandigen aan de klant binnen de acht dagen.
5.5.
De agent dient de beide partijen onverwijld en tegelijk per fax (nummer leverancier *)
(nummer klant *) op de hoogte te stellen van enig triggering event en bewijsstuk dat wordt
vermeld of overhandigd.

5.6.
Elke partij heeft het recht om hun schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uur na ontvangst
van de bovengenoemde fax aan de agent over te maken.
De agent communiceert deze opmerkingen onverwijld aan de andere partij.
5.7.
Zo tussen partijen onenigheid bestaat over het voldaan zijn aan de voorwaarden van het
triggering event, beslist de agent op grond van de hem overgemaakte stukken over al of niet
tot vrijgave wordt overgegaan.
Partijen kennen de agent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe in deze te beslissen en zullen
deze beslissing als onherroepelijk aanvaarden.
De agent licht beide partijen onverwijld per fax in van de beslissing die hij desgevallend heeft
genomen.

6. RECHTEN OP SOFTWARE EN DOCUMENTATIE
6.1.
De klant bekomt het recht om met de hem ter beschikking gestelde source code en
documentatie zelf in te staan voor het verder onderhoud van de software.
6.2.
De klant heeft daardoor tevens het recht om de software verder aan te passen of de source
code aan te wenden met het oog op communicatie of compatibiliteit met software van
derden.

6.3.
De klant zal zich evenwel onthouden van enige directe of indirecte, commercialisatie van de
software al of niet middels gebruik van de source code of documentatie.
Het gebruiksrecht is louter beperkt tot de klant zelf.

6.4.
De klant staat tevens in voor de geheimhouding van de source code en documentatie en zal
eventueel derden die er noodzakerlijkerwijze kennis van moeten nemen, dezelfde
geheimhoudingsverplichting opleggen.

7. TRIGGERING EVENTS
7.1.
Partijen komen overeen dat zij, met uitsluiting van enig ander, als triggering event
aanvaarden :
a) een eindvonnis waarbij leverancier in staat van faillissement wordt verklaard
b) een aanvraag tot gerechtelijk akkoord door leverancier
c) weigering tot het verlenen van support door leverancier aan de klant na voorafgaande fax
ingebrekestelling met een tussenruimte van minimaal drie dagen na ontvangst.
d) installatie van hardware of software van een derde waartoe de beschikking over sources
en/of documentatie noodzakelijk is met het oog op de comptabiliteit.

8. DUUR EN OVERDRACHT
8.1.
De overeenkomst vangt aan op het ogenblik van de ondertekening en is van onbepaalde
duur.
8.2.
Enkel de klant en de agent hebben het recht om hieraan jaarlijks een einde te stellen mits
een voorafgaande aangetekende opzeg van zes maanden, te richten aan de overige
partijen.
8.3.
Deze overeenkomst eindigt van rechtswege bij overdracht van de sources en documentatie
aan de klant behoudens het geval voorzien in artikel 8.5.
8.4.
Deze overeenkomst is overdraagbaar.
8.5.
Indien het triggering event uitsluitend beantwoordt aan de omschrijving zoals weergegeven
in artikel 7.1C en 7.1D, dient de source code en documentatie met drager opnieuw ter
beschikking gesteld van de agent en dit binnen de acht dagen na de oplossing van het in
artikelen 7.1D gemelde feit.

Opgemaakt in drie exemplaren te … op … waarbij elke partij erkent één exemplaar te
hebben ontvangen.

De leverancier

De klant

De agent

____________
(naam & titel)

____________
(naam & titel)

____________
(naam & titel)
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(naam & titel)
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