FabLab, Where The Future Is Being Made Today

Licentieovereenkomst
Voor het gebruik van het merk FabLab
1.

Partijen

Deze overeenkomst wordt aangegaan door:
1)

Stichting FabLab.nl, hierna te noemen licentiegever

2)

FabLab ……………………………, hierna te noemen licentienemer

2.

Considerans (= overeenkomende dat)

2.1.

Licentiegever bezit, beheert, promoot en bewaakt het merk FabLab binnen
Nederland, België en Luxemburg. Aan dit merk is het FabLab concept verbonden;
Het FabLab concept heeft als inhoud dat:
2.2.1. Licentienemer de als FabLab aan te duiden locatie/werkplaats een
significant deel van de tijd openstelt voor het algemeen publiek vrij van
toegangskosten
2.2.2. De bij licentienemer aanwezige machines door iedere bezoeker zelfstandig
te gebruiken zijn, o.a. doordat de besturing via eenvoudige of breed
beschikbare software plaatsvindt
2.2.3. De licentienemer het FabCharter onderschrijft en in de praktijk hanteert.
De onlineversie geldt en is op volgende webpagina beschikbaar:
http://fablab.nl/fabcharter/
2.2.4. De licentienemer open staat voor samenwerking met andere Nederlandse
FabLabs en zich ziet als actief lid van het internationale netwerk van
FabLabs

2.2.

3.

Aan het merk gebonden verplichtingen

Licentiegever en licentienemer komen overeen dat:
3.1.
3.2.
3.3.

Licentienemer het merk FabLab mag voeren
Licentienemer het concept genoemd bij 2.2 volledig uitvoert
Licentiegever bij het merk horende faciliteiten aan licentienemer verstrekt,
bijvoorbeeld:

1
Licentieovereenkomst Fablab.nl

FabLab, Where The Future Is Being Made Today

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.3.1. Het gebruik van fabfolk mailinglijsten
3.3.2. Toegang tot het publiceren op fablab.nl en verwijzing op fablab.nl naar
licentienemer
3.3.3. Bemiddeling in het contact met andere licentienemers
3.3.4. Toegang tot overige hulpmiddelen die licentiegever ten behoeve van
licentienemers ter beschikking stelt
Licentienemer voldoet de licentiekosten van Euro 1,- per jaar
Licentienemer het FabLab logo zichtbaar gebruikt in zowel de eigen
locatie/werkplaats als in haar communicatie-uitingen, online en anderszins
Licentienemer op de eigen website naar FabLab.nl verwijst
Licentienemer het merk FabLab mag voeren in de statutaire naam als statutair is
vastgelegd dat het FabLab concept 2.2. wordt uitgevoerd, zulks ter beoordeling
van licentiegever
Licentiegever geen verantwoordelijkheid draagt en niet aansprakelijk is voor de
activiteiten van de licentienemer, ook al is aan die activiteiten het in licentie
gegeven merk verbonden

4. Verlenging en beëindiging licentie
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

De licentie is telkens geldig voor een kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31
december
De licentie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij licentiegever of
licentienemer de licentie tijdig schriftelijk opzeggen
Opzegging geschiedt uiterlijk 3 maanden voor het eind van het kalenderjaar, dus
uiterlijk op 30 september
Opzegging geschiedt met opgaaf van redenen
Bij opzegging van licentiegever aan licentienemer wordt de licentie voorwaardelijk
met 6 maanden verlengd indien licentienemer toezegt tegemoet te komen aan de
redenen voor opzegging
Voert licentienemer het merk FabLab in de eigen statutaire naam, dan vervalt de
licentie bij een statutenwijziging van licentienemer, indien naar oordeel van
licentiegever daardoor niet langer wordt voldaan aan 3.7.
Voert licentienemer het merk FabLab in de eigen statutaire naam, dan verplicht
zich licentienemer tot wijziging van de statutaire naam bij beëindiging van de
licentieovereenkomst
Bij beëindiging van de licentieovereenkomst is licentienemer verplicht het gebruik
van het merk FabLab zoals genoemd in 3.1. en 3.5. per direct te staken

5. Escalatie (= geschillen)
5.1.

Bij geschillen over de inhoud en uitvoering van deze licentieovereenkomst
spannen licentiegever en licentienemer zich in om in goede orde onderling
overeenstemming te bereiken.
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5.2.

Op deze licentieovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing

6. Slotbepaling
Bij ondertekening van de licentieovereenkomst na 1 september van het lopende
kalenderjaar geldt deze licentieovereenkomst ook voor het aansluitende kalenderjaar.

Stichting FabLab Benelux

FabLab

……………………

Naam:
Functie:
Datum:
Plaats:

Naam:
Functie:
Datum:
Plaats:

……………………
……………………
……………………
……………………

……………………
……………………
……………………
……………………

Handtekening: ……………………

Handtekening: ……………………

Na het invullen en ondertekenen van deze overeenkomst kunt u een ingescande versie
digitaal versturen aan bestuur@fablab.nl U ontvangt dan spoedig antwoord over het
vervolg van uw licentieaanvraag.
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