SOORT
LICENTIECONTRACT VERMEERDERING/VERHANDELING
De ondergetekenden:
Expecto vof
Julianastraat 27
1633 JL Avenhorn
Hierna te noemen: “licentiegever”,
En
Naam
Adres
Postcode en plaats
Hierna te noemen: “licentienemer”

IN AANMERKING NEMENDE, DAT:
A. Licentiegever gerechtigde is van het nieuwe tulpenras ‘««Naam»»’®, voor welk ras
kwekersrecht is aangevraagd dan wel is verleend.
B. Licentienemer met betrekking tot het Ras een licentie wenst te verwerven.
C. Licentiegever bereid is aan licentienemer niet-exclusieve licenties te verlenen onder
voorwaarden, bepalingen en restricties als in deze overeenkomst aangegeven.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
1.

DEFINITIES

1.1

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
“het Ras”:
het nieuwe tulpenras ‘««Naam»»’ ®, voor welk ras kwekersrecht is
aangevraagd dan wel is verleend;
“Plantgoed”:
bollen in de maat 0-10;
“Leverbare Bollen”:
bollen in de maat 10 en groter;
“Teeltmateriaal”:
plantgoed, leverbare bollen en al het overige materiaal van het Ras dat
bestemd is om door middel van uitplant, uitzaai of op andere wijze
voor de teelt van gewassen te dienen;

“Mutant”

Dat is een ras dat is afgeleid van een ander kwekersrechtelijk beschermd oorspronkelijk ras en onder het bereik van dat ras valt (tenzij
dat ras zelf een Mutant is).

2.

INHOUD EN OMVANG VAN DE LICENTIE

2.1

Licentiegever verleent aan licentienemer het recht ten aanzien van het Ras om uit het van
licentiegever, of een door licentiegever aangewezen derde, betrokken Teeltmateriaal te
vermeerderen en te telen, uitsluitend op een tot het bedrijf van licentienemer behorend perceel
in Nederland en voorts het daaruit ontstane materiaal, te weten Plantgoed en/of (Leverbare)
Bollen, te verhandelen onder voorwaarden als in deze overeenkomst aangegeven, alsmede alle
overige handelingen te verrichten die volgens de Europese en nationale wettelijke regelingen
zijn voorbehouden aan licentiegever.

2.2

Het Teeltmateriaal van het Ras mag uitsluitend verhandeld worden tussen en aan licentienemers
die in het bezit zijn van een met licentiegever rechtsgeldig gesloten overeenkomst.
Koopovereenkomsten met betrekking tot het Teeltmateriaal mogen alleen tot stand worden
gebracht onder de opschortende voorwaarde van ondertekening door de koper van een
licentieovereenkomst met de licentiegever als de onderhavige. Licentienemer is verplicht bij
genoemde verkoop een kopie van de koopovereenkomst aan licentiegever te zenden.

2.3

Leverbare Bollen mogen uitsluitend verhandeld worden aan eindgebruikers / bloemtelers
al dan niet met inschakeling van de (tussen)handel. Voornoemde verhandeling mag (in alle
stadia van de handel) uitsluitend geschieden indien van de tot stand gekomen overeenkomst
een schriftelijke bevestiging is opgemaakt en zowel bij de totstandkoming van de
overeenkomst als in de bevestiging daarvan het volgende beding is opgenomen:
“Dit is een kwekersrechtelijk beschermd ras. Vermeerdering zonder geldige
licentieovereenkomst is strikt verboden. Uitsluitend bestemd voor éénmalige bloemproductie of
droogverkoop. Na afbroei moet het Teeltmateriaal worden vernietigd. Het hiervoor omschreven
vermeerderingsverbod dient door de koper als kettingbeding te worden gestipuleerd bij alle
volgende verkopen tot aan het eindgebruik.”

2.4

In het kader van deze licentieovereenkomst is het licentienemer toegestaan om het Ras op
natuurlijke wijze, zonder inschakeling van laboratoria of andere technische hulpmiddelen te
vermeerderen. Voor vermeerdering door middel van weefselkweek en andere wijzen van
kunstmatige vermeerdering is uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vooraf van
licentiegever noodzakelijk.

3.

CONTRACTTEELT

3.1

Het is licentienemer toegestaan het Ras op contract te doen telen door derden, echter uitsluitend
in Nederland, mits hij licentiegever zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór het betreffen
de teeltseizoen daarvan op de hoogte stelt, onder opgave van de betreffende contractteler(s) en
locatie(s).

4.

LICENTIEVERGOEDING EN OVERIGE KOSTEN

4.1

Ter zake van de door licentiegever aan licentienemer verleende rechten en faciliteiten ten
aanzien van het Ras, is licentienemer gehouden om aan licentiegever een licentievergoeding te
betalen. Deze licentievergoeding bedraagt € variabel.. per Rijnlandse roede (RR), die door of op
welke wijze dan ook in opdracht van licentienemer met het Ras wordt beteeld en kan jaarlijks
met ingang van 1 januari worden aangepast met een inflatiecorrectie volgens de

Consumentenprijsindex (CPI). Peildatum variabel.. = 100. Indien licentiegever aanspraak maakt
op prijsaanpassing in deze zin dan dient hij dat uiterlijk 3 maanden voor het komende jaar
waarin de prijsaanpassing zou moeten gelden aan licentienemer kenbaar te maken onder
bijvoeging van een correcte berekening. Doet licentiegever dat niet dan is zijn recht om
prijsaanpassing voor dat betreffende jaar definitief vervallen.
4.2

De in artikel 4.1 bedoelde licentievergoeding dient te worden voldaan uiterlijk 1 november van
ieder kalenderjaar. Licentienemer zal over elke maand of een gedeelte daarvan, in welke hij met
betaling in gebreke is, een rente verschuldigd worden van 1% per maand over het totaalbedrag
van de nota voor de verschuldigde licentievergoedingen, te rekenen vanaf de eerste maand
volgende op een periode van één maand na de datum van de nota.

5.

CONTROLE EN TOEZICHT

5.1

Licentienemer verplicht zich om zich te onderwerpen aan controle en toezicht door
licentiegever, dan wel door licentiegever aangewezen derden op de nakoming van deze
overeenkomst en meer specifiek is licentienemer verplicht:
a
om jaarlijks onmiddellijk na de planttijd van het Ras, doch uiterlijk elk jaar 15 december
schriftelijk aan licentiegever opgave te doen van de totale door licentienemer beplante
oppervlakte van het Ras onder opgave van de juiste groeiplaats(en);
b
een administratie stipt bij te houden, waaruit op overzichtelijke wijze blijkt van alle aanen verkopen van het Plantgoed en/of (leverbare) bollen van het Ras, onder vermelding
van de hoeveelheid, maat, datum van de aankoop respectievelijk verkoop, naam en adres
van de verkoper respectievelijk van de afnemers zodanig dat de controle op naleving
hiervan op effectieve wijze kan worden uitgevoerd;
c
om binnen 14 dagen na schriftelijk verzoek daartoe door licentiegever schriftelijk alle
gegevens als in de twee vorige leden genoemd te verstrekken;
d
om aan licentiegever of diens gemachtigde, dan wel een door licentiegever aan te wijzen
registeraccountant, toegang te verlenen tot zijn percelen en bedrijfsruimten en toe te staan
aantekeningen te maken, die nodig zijn voor het uitoefenen van een doelmatige controle.
Indien licentiegever besluit over te gaan tot deze controlemaatregel dan zal hij dat
uiterlijk 24 uur tevoren aan licentienemer kenbaar maken;
e
om aan licentiegever of diens gemachtigde, dan wel een door licentiegever aan te wijzen
onafhankelijke registeraccountant, inzage te verlenen in de betreffende administratie en
alle (gevraagde) gegevens met betrekking tot het Ras op de kortst mogelijke termijn te
verstrekken die nodig zijn voor het uitoefenen van een doelmatige controle.

6.

AFSTAAN GEGEVENS

6.1

7.
7.1

B.K.D. & VWA
Licentienemer verklaart uitdrukkelijk, dat hij de Bloembollenkeuringsdienst (B.K.D.) en de
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onherroepelijk heeft gemachtigd de gegevens, waarover
deze diensten op welke wijze dan ook beschikken ten aanzien van zijn vermeerdering van en
handel in Plantgoed en / of Leverbare Bollen van het Ras aan licentiegever te verstrekken. Met
name zijn de B.K.D. en VWA door licentienemer gemachtigd opgave te doen van de bruto
grootte van de ligging van elk der percelen, waarop door licentienemer Teeltmateriaal van het
Ras wordt vermeerderd.

INSCHRIJVING RASSENREGISTER
Licentiegever zal zorgdragen voor de handhaving van de inschrijving van het Ras in
het Rassenregister. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van licentiegever.
Indien licentiegever besluit om de handhaving van de inschrijving voor één of meerdere
rassen niet te continueren zal hij daarvan licentienemer tijdig in kennis stellen.

8.

8.1

9.
9.1
9.2

9.3
9.4

9.5

10.
10.1

11.
11.1

INBREUK OP KWEKERSRECHT

Licentienemer verplicht zich medewerking te verlenen aan de door licentiegever te nemen
rechtsmaatregelen teneinde inbreuk op het kwekersrecht met betrekking tot het Ras te
voorkomen of te beëindigen. Licentienemer is voorts verplicht licentiegever te informeren
aangaande hem ter kennis gekomen gevallen, waarin licentienemers zich niet houden aan
hun licentieverplichtingen. Licentienemer is gehouden alle relevante gegevens en bescheiden,
waarover licentienemer de beschikking heeft, en welke noodzakelijk zijn voor het optreden
tegen inbreuk op het onderhavige kwekersrecht, aan licentiegever te verschaffen.

MUTANTEN
Indien licentienemer een mutant (sport) vindt in het ras, dan is hij gehouden dit onmiddellijk
aan licentiegever mede te delen;
Op schriftelijke verzoek van licentiegever zal licentienemer binnen een periode van twee
maanden na ontvangst van dit verzoek beproevingsmateriaal van de mutant aan licentiegever
afstaan.
Het is licentienemer verboden mutanten te exploiteren, behoudens in geval van schriftelijke
toestemming van licentiegever;
Licentienemer is onbevoegd –behoudens toestemming- de navolgende handelingen met
betrekking tot alle materiaal, inclusief oogstmateriaal, derhalve ook bloemen van een mutant te
verrichten:
I
voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerderen);
II
het conditioneren ten behoeve van vermeerdering;
III
te koop aanbieden;
IV
verkopen of op andere wijze in de handel brengen;
V
uitvoeren;
VI
invoeren;
VII
opslaan ten behoeve van de hierboven onder I tot en met VI genoemde
doeleinden;
De onder artikel 9.4 genoemde handelingen zijn voorbehouden aan licentiegever, en voor deze
handelingen behoeft licentienemer tevens toestemming van licentiegever voor:
I
rassen die in wezen zijn afgeleid van het ras;
II
rassen die niet en/of niet duidelijk te onderscheiden zijn van het ras;
III
rassen waarvan voor de voortbrenging gebruik moet worden gemaakt van het ras.

DWALINGEN
Licentienemer verbindt zich voorts jegens licentiegever alle dwalingen, ontstaan of vergroeid
uit, of zich bevindende in het door licentiegever geleverde Teeltmateriaal om niet ter
beschikking te stellen of terug te leveren aan licentiegever, waar tegenover licentiegever
eenzelfde hoeveelheid Teeltmateriaal van het Ras om niet aan licentienemer ter beschikking
zal stellen. Licentienemer kan geen enkele aanspraak op schadevergoeding jegens
licentiegever doen gelden in geval als bedoeld in dit artikel.

EINDE VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode gelijk aan de duur van het kwekersrecht
op het Ras waar deze licentieovereenkomst betrekking op heeft, doch eindigt onmiddellijk:

a
b
c
d

e
f

g

h

i

indien het op het Ras verkregen kwekersrecht ten aanzien van dat ras komt te vervallen
dan wel/niet wordt verleend;
indien licentienemer in staat van faillissement verkeert;
indien aan licentienemer surséance van betaling is verleend;
indien op licentienemer als natuurlijk persoon de schuldsaneringsregeling van toepassing
wordt verklaard;
indien tot gedwongen of vrijwillige verkoop van het bedrijf van licentienemer wordt
overgegaan;
indien licentienemer als rechtspersoon zijn activiteiten staakt en/of wordt ontbonden of
indien de rechtspersoon een in aandelen verdeeld kapitaal heeft, tot overdracht van (een
meerderheid van) de aandelen van het bedrijf van licentienemer wordt overgegaan aan
andere dan bestaande aandeelhouders of licentienemer;
indien licentienemer als natuurlijk persoon overlijdt;
indien licentienemer enige voor hem uit deze overeenkomst voortspruitende verplichting
niet nakomt binnen 30 dagen na een aangetekend schrijven van licentiegever, waarin deze
wanprestatie wordt geconstateerd en deswege wordt aangekondigd dat deze
overeenkomst is beëindigd;
indien de in artikel 6.1 bedoelde machtiging komt te vervallen.

11.2 Bij beëindiging c.q. ontbinding van deze overeenkomst behoudens in gevallen als bedoeld in
artikel 11.1 sub a vervallen alle bij of krachtens deze overeenkomst aan licentienemer
toegekende over of voortspruitende rechten en bevoegdheden, en blijft licentienemer tegenover
licentiegever ten aanzien van het Ras verplicht om:
a geen Teeltmateriaal van het Ras van een ander te betrekken, dan wel te vermeerderen, en
geen Teeltmateriaal in het verkeer te brengen, verder te verhandelen of anderszins ter
beschikking aan te bieden dan wel te stellen aan derden, en/of deze handelingen te doen
verrichten;
b over geen Teeltmateriaal van het Ras al dan niet in eigen bedrijf de beschikking te hebben;
c de benaming van het Ras op geen enkele wijze te gebruiken;
d na eerste verzoek van licentiegever al het materiaal van het Ras waarover hij de feitelijke
en juridische beschikking heeft te vernietigen, welke vernietiging al het Teeltmateriaal
betreft dat onder welke titel dan ook door licentienemer is geplant dan wel is
ondergebracht buiten diens bedrijf;
e op verzoek van licentiegever dient de in het vorige lid omschreven vernietiging plaats te
vinden in het bijzijn van licentiegever of diens gemachtigde;
f licentiegever zal een verzoek tot vernietiging als bedoeld in artikel 11.2 sub d niet doen en
meewerken aan een overdracht ex artikel 12.2 mits voldaan is aan alle vereisten als
bedoeld in artikel 12.2.
11.3

Licentiegever is behoudens zwaarwichtige redenen verplicht en verbindt zich jegens
licentienemer in geval als bedoeld in artikel 11.1 sub g een overeenkomst als het onderhavige
aan te gaan met één of meerdere erfgenamen, mits geheel voldaan is aan de verplichtingen
door licentienemer.

11.4

In geval het kwekersrecht niet mocht worden verleend, dan wel mocht worden nietig verklaard,
heeft licentienemer geen aanspraak op terugbetaling van de aan licentiegever betaalde gelden
(waaronder begrepen de koopsom van Teeltmateriaal van het Ras of licentiegelden), dan wel
enige schadevergoeding.

12.

OVERDRACHT

12.1

De rechten en bevoegdheden, bij of krachtens deze overeenkomst door licentienemer
verworven, zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen niet worden ingebracht in enige
vennootschap, vereniging, maatschap of andere associatie van personen, een en ander
behoudens overleg met en schriftelijke toestemming van licentiegever. Licentiegever mag

alleen dan deze toestemming weigeren indien hij daardoor in zijn belangen zou worden
geschaad. Licentiegever is in ieder geval niet in zijn belangen geschaad indien voldaan is aan
het bepaalde in artikel 12.2.
12.2

Licentiegever zal zijn toestemming niet onthouden aan de overdracht van de rechten en
bevoegdheden uit deze overeenkomst, indien de rechtsopvolger van licentienemer zich
verbindt om alle verplichtingen van genoemde overeenkomst te zullen nakomen als zijn eigen
verplichting en licentienemer aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiend,
geheel heeft voldaan, dan wel een derde zekerheid stelt voor de nakoming voor deze
(geldelijke) verplichtingen.

13.

BOETEBEDING

13.1

Bij overtreding van de bepalingen van deze overeenkomst verbeurt de hiervoor
verantwoordelijke partij aan licentiegever een boete van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend
euro) per keer dat deze overtreding per aangetekend schrijven door de wederpartij wordt
geconstateerd, onverminderd de rechten van alle belanghebbenden op algehele
schadevergoeding.

14.

SLOTBEPALINGEN

14.1

Voor het geval een onderdeel dan wel bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk
in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale- of internationale
wetgeving, zal de desbetreffende nietige bepaling als niet overeengekomen worden
beschouwd en zal de overige inhoud van deze overeenkomst partijen blijven binden. Partijen
verplichten zich door ondertekening van deze overeenkomst jegens elkaar eventuele nietige
bepaling(en) te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk met de bedoelingen der partijen
overeenstemming, voor zover deze bepalingen praktisch en geldig kunnen worden
overeengekomen.

14.2

Alle geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering daarvan
mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd en beslecht door de absoluut bevoegde rechter in
het arrondissement ‘s-Gravenhage.

14.3

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.4

Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorafgaande mondelinge en schriftelijke
afspraken en toezeggingen tussen partijen ten aanzien van de licentie met betrekking tot het
Ras.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Avenhorn, d.d. <<DATUM>>

Expecto vof

<<NAAM>>

Licentiegever

Licentienemer

