App-ontwikkelingsovereenkomst
De partijen

Komen overeen:
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1. Opdrachtgever, gevestigd te Amstelveen aan de Adres 123123, bij de Kamer
van Koophandel ingeschreven onder nummer 23423423, hierna te noemen:
'Opdrachtgever',
2. Leverancier, gevestigd te Haarlem aan de Adres 321, bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder nummer 12312321, hierna te noemen:
'Leverancier',

Artikel 1. Opdracht tot ontwikkeling
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1.1. Opdrachtgever geeft opdracht aan Leverancier, welke opdracht Leverancier
aanvaardt, tot de ontwikkeling en levering van de Software, een en ander conform het
gezamenlijk op te stellen ontwerp (“het Ontwerp”), onder de navolgende voorwaarden
en bedingen.
1.2. Partijen zullen zich naar eer en geweten inzetten om het werk te laten slagen en
beiden onder invulling van voldoende deskundigheid en vakmanschap hun taken
vervullen. Partijen kunnen het Ontwerp van tijd tot tijd gezamenlijk bijstellen naar
voortschrijdend inzicht.
1.3. De contactpersonen van Opdrachtgever en Leverancier of door hen aan te wijzen
personen zullen zeer regelmatig, in ieder geval wekelijks, overleg houden over de
voortgang en de resultaten van het project. Opdrachtgever zal tijdens de Sprints haar
contactpersoon beschikbaar maken voor het conform Agile noodzakelijke continue
overleg.
1.4. Indien dat in het kader van werkzaamheden noodzakelijk is, zal Opdrachtgever aan
Leverancier toegang verschaffen tot een werkplek bij Opdrachtgever. De betreffende
medewerkers zullen zich conformeren aan de huisregels en redelijke overige
aanwijzingen die Opdrachtgever daarbij stelt.

Artikel 2. Agile-ontwikkeling

2.1. De werkzaamheden zullen worden verricht conform de Agile methodologie,
waarbij het werk in een aantal kleine deelstappen is verdeeld die afzonderlijk worden
uitgevoerd en ieder voor zich een afgebakend stuk functionaliteit realiseren van de
Software (“Sprints”).
2.2. Voorafgaand aan iedere Sprint zullen partijen in overleg het werk voor de Sprint
uit het Ontwerp vertalen naar een aantal test cases. Termijnen van levering en de
inhoud van Sprints, alsook de bijbehorende test cases, worden tijdens uitvoering van
het werk daarvan bijgesteld als daar aanleiding toe is.
2.3. Tijdens de uitvoering van iedere Sprint zal Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd
input geven over het werk teneinde Leverancier de gewenste resultaten te laten
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winkels van tijd tot tijd wijzigingen doorvoeren aan de door hen geëxploiteerde
platforms waarop de Software wordt aangeboden. Het aanpassen van de Software aan
dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als preventief dan wel correctief onderhoud
zoals bedoeld in lid 1.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
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6.1. Zodra het resultaat van een Sprint is afgerond, draagt Leverancier het
auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op het in deze Sprint
vervaardigde werk over aan Opdrachtgever. Deze overdracht is voorwaardelijk op het
betalen door Opdrachtgever van de voor dit resultaat verschuldigde prijs.
6.2. Voor zover nodig verbindt Leverancier zich voorts om op verzoek van
Opdrachtgever alle nadere handelingen, zoals het ondertekenen van aktes, te
verrichten om deze overdracht te bevestigen, alsnog te doen plaatsvinden of
handhaving mogelijk te maken. De kosten voor dergelijke handelingen zijn voor
Opdrachtgever. Leverancier machtigt bij deze Opdrachtgever op voorhand om
dergelijke aktes te ondertekenen.
6.3. Leverancier verklaart zich niet te zullen verzetten tegen het aanbrengen van
wijzigingen in de Software. Tevens doet Leverancier onder deze voorwaarden afstand
van zijn persoonlijkheidsrechten.

Artikel 7. Garanties en vrijwaringen
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7.1. Leverancier garandeert dat de Software alleen persoonsgegevens verwerkt in
overeenstemming met Nederlandse en Europese wet- en regelgeving dienaangaande.
Dit betreft zowel de Software zelf als bijbehorende online diensten voor zover
Leverancier daar invloed op heeft.
7.2. Leverancier garandeert dat de Software geen virussen, achterdeuren of andere
kwaadaardige routines bevat.
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Artikel 8. Prijzen en betaling

8.1. De werkzaamheden onder de Overeenkomst worden door Leverancier uitgevoerd
tegen de in het Ontwerp opgenomen totaalprijs, ongeacht de uiteindelijke omvang van
het werk.
8.2. Wijziging van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven is gedurende de
looptijd van deze Overeenkomst niet mogelijk.
8.3. Na acceptatie van het resultaat zal Leverancier elektronisch factureren zoals in de
offerte bepaald.
8.4. Facturering en betaling vinden plaats in Euro's. Facturen zullen worden betaald
binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de factuur.

Artikel 9. Duur en beëindiging
9.1. Deze Overeenkomst treedt in werking als beide partijen haar getekend hebben en
loopt totdat zij is voltooid.
9.2. De Overeenkomst loopt in ieder geval door totdat een eind is gekomen aan de
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Was getekend,
_

Voor Opdrachtgever:

Voor Leverancier:

Naam:
Plaats:
Datum:
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Handtekening:
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