Vrijwaringsverklaring
De partijen,
Bedrijf BV, gevestigd aan Laan 3 te Stad, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig
vertegenwoordigd door A. Persoon (hierna: “Werkgever”),
en
B. Iemand, wonende aan de/het Weg 2 te Dorp, en geboren op 15-10-1985 te Burcht (hierna:
“Werknemer”),
hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”,

LD

in aanmerking nemende dat
Werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met Werkgever;- Werknemer buiten werktijd websites,
applicaties, databestanden, software, adviezen, rapporten, analyses en/of documentatie (hierna: “de
Werken”) ontwikkelt, configureert en/of aanpast en waarop intellectuele eigendomsrechten kunnen
berusten en/of ontstaan;- de Werken van Werknemer mogelijk enig verband houden met of soortgelijk

EE

zijn aan de werkzaamheden onder de arbeidsovereenkomst tussen Werknemer en Werkgever;
Werknemer gevrijwaard dient te worden van alle aanspraken omtrent de buiten werktijd verkregen
intellectuele eigendomsrechten;
Verklaring”);

RB

Partijen hieromtrent afspraken wensen vast te leggen in een vrijwaringsverklaring (hierna: “de

zijn als volgt overeengekomen:
Artikel 1. Vrijwaring

O

1.1. Werknemer heeft het recht om buiten werktijd de Werken te ontwikkelen, configureren of aan te
passen waarop intellectuele eigendomsrechten worden verkregen, ongeacht of deze Werken enig verband
houden met of soortgelijk zijn aan de werkzaamheden die Werknemer onder de arbeidsovereenkomst

VO

uitvoert.

1.2. Werkgever maakt in geen enkel geval aansprak op de intellectuele eigendomsrechten die van
toepassing zijn op de betreffende Werken, tenzij Partijen dit schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.3. Werkgever maakt in het bijzonder, en met betrekking tot de Werken, geen aanspraak op artikel 7
Auteurswet (“Werkgeversauteursrecht”) en verklaart tevens dat dit artikel niet van toepassing is op de
arbeidsovereenkomst voor de intellectuele eigendomsrechten die zijn door werkzaamheden buiten
werktijd.
1.4. Werkgever vrijwaart Werknemer van alle mogelijke aanspraken en/of juridische claims van derden, van
Wederpartij daaronder mede begrepen, voor zover deze aanspraken en/of claims betrekking hebben op de
Werken op de daarop berustende intellectuele eigendomsrechten.
1.5. Op verzoek van Werkgever kan Werknemer besluiten bepaalde rechten over te dragen, mits
Werknemer een onbeperkte licentie terug ontvangt voor alle vormen van gebruik en exploitatie. Deze
licentie is eeuwigdurend en eindigt niet bij beëindiging van deze Verklaring of de arbeidsovereenkomst
tussen beide Partijen, ongeacht de reden van beëindiging.
1.6. Werknemer verklaart zich te houden aan de eventueel geldende non-concurrentiebedingen, zoals deze
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