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Overeenkomst gebruik interieurinventarisatie,
inclusief daarbij behorende documentatie en beeldmateriaal
Ondergetekenden
1.

De Stichting Interieurs in XX, gevestigd te [Plaats], overeenkomstig hun statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de voorzitter [Naam] en de secretaris [Naam], hierna te noemen ‘de SIiXX’,

en
2.

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente [Naam], [Vestigingsadres], op grond van artikel 171, lid
2, van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [Naam], [functie]
handelend ter uitvoering van het collegebesluit en een en ander conform het mandaatbesluit gemeente
Harlingen, hierna te noemen ‘de gemeente’;

vervolgens samen te noemen "de partijen".
Overwegingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De SIiXX tot doel heeft een […]brede inventarisatie te doen naar waardevolle historische interieurs in
[totale onderzoeksgebied], toegespitst op woonhuizen en boerderijen.
De gemeente [Naam] in hoge mate wordt gekenmerkt door een uniek bezit aan gebouwd cultureel
erfgoed;
De SIiXX [pilotgebied] heeft geselecteerd en hier in 20XX als pilot een inventarisatie heeft uitgevoerd.
Deze pilot heeft uitgewezen dat het mogelijk is op een snelle en adequate wijze inzicht te krijgen in
waardevolle interieurs;
De SIiXX op grond daarvan dit project verder in [totale onderzoeksgebied] wil uitrollen, onder meer in de
gemeente [Naam];
De SIiXX de plicht heeft te waarborgen dat privacygevoelige aspecten verbonden aan de
interieurinventarisaties bij de SIiXX veilig zijn;
Dat in geval van overdracht van gegevens aan een gemeente, ook de gemeente die veiligheid op dezelfde
wijze dient te waarborgen en partijen dit ook vast willen leggen in een overeenkomst.

Artikel 1 Definities
Product: data over gebouwen (woonhuizen en boerderijen) binnen de gemeente [Naam]. Deze data bestaan
uit:
a. Digitale foto's door inventarisanten gemaakt in opdracht van de SIiXX, waarvan de SIiXX rechthebbende is;
b. Door de SIiX vervaardigde plattegrondschetsen en beschrijvingen gerelateerd aan de foto's van de
waardevolle interieurs en onderdelen daarvan.
c. Door de SIiXX opgestelde waarderingen van waardevolle interieurs die relevant zijn in relatie tot het
gebouw waarvan het interieur onderdeel uitmaakt.
d. Documentatie van panden die de SIiXX heeft verkregen via eigenaren en/of derden of uit de literatuur
afkomstig is.
e. Data van derden: openbaar toegankelijke of vrijelijk te gebruiken kaartmateriaal of data verkregen van
derden.
Artikel 2 Rechten
2.1 De gemeente verkrijgt ten aanzien van het product het recht dit te gebruiken. Dit gebruiksrecht is beperkt
tot de eigen gemeentelijke Organisatie als hulpmiddel voor het cultuurhistorisch beschrijven van
monumentaal erfgoed, de uitvoering van taken samenhangend met de gemeentelijke monumentenzorg
en het controleren van de juistheid van gegevens.
2.2 Het is verboden beeldmateriaal, specifiek ontwikkelde software, waarderingsschema's, data of andere
voor het doel van de inventarisatie en waardering ontwikkelde gegevens aan derden te verhuren, te
verkopen, ter beschikking te stellen, te verspreiden, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder
voorafgaande toestemming van de SIiXX.
2.3 Alle eigendomsrechten van het product berusten bij de SIiXX, waaronder het auteursrecht en het recht
omschreven in de Databankenwet'.
Deze inventarisatie is/wordt uitgevoerd op basis van het document:
'Inventarisatie, documentatie en waardering van historische interieurs. Een Handwijzer van de Stichting Interieurs in Fryslân’.

Artikel 3 Beveiliging
3.1 De gemeente treft naar beste weten en kunnen maatregelen ten einde te voorkomen dat derden data uit
de software kunnen isoleren of kunnen aanwenden voor andere doeleinden dan die waarop deze
overeenkomst betrekking heeft. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de
techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de
verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er
mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van data te voorkomen.
3.2 De gemeente verplicht zich ertoe haar medewerkers en andere personen en instanties waarvan zij zich bij
het gebruik van het systeem bedient, te instrueren deze beveiliging na te komen.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 De SIiXX draagt zorg voor een correcte aflevering van het product, maar is niet verantwoordelijk voor de
door de gemeente gebruikte hardware en software.
4.2 De SIiXX is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van het geleverde product door de
gemeente, inclusief daarop aangebrachte wijzigingen of aanvullingen.
4.2 De door de SIiXX vervaardigde beschrijvingen en waarderingen hebben geen juridische status. Hieraan
kunnen geen rechten ontleend worden.
4.3 De SIiXX vrijwaart de gemeente tegen iedere actie die gegrond is op de bewering dat de beelden en data
van derden inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht of een ander intellectueel
eigendomsrecht.
4.5 De SIiXX vrijwaart de gemeente voor alle eventuele aanspraken in verband met het gebruik van de data
zoals het SIiXX die heeft aangeleverd.
Artikel 5 Duur van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening door partijen.
5.2 De overeenkomst eindigt:
1. door schriftelijke en aangetekende opzegging door één van de partijen;
2. wanneer partijen op enig moment tot de conclusie komen dat de inspanningen niet in een redelijke
verhouding staan tot de resultaten die worden beoogd en/of het niet eens kunnen worden over de
vervolgaanpak.
5.3 Aan een beëindiging van de overeenkomst zal de wederpartij geen recht kunnen ontlenen op een
vergoeding van eventuele kosten, rente en schade.
Artikel 6 Slotbepalingen
6.1 Informatie verstrekking
Partijen verschaffen elkaar, tijdig en ongevraagd, alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van de
overeenkomst.
6.2 Voorkomen geschillen
Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen in goed overleg te voorkomen dat zich geschillen voordoen.
6.3 Keuze rechter
Geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.
6.4 Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
6.5 Wijziging overeenkomst
Wijziging van de overeenkomst is mogelijk wanneer partijen daarover overeenstemming bereiken.
De wijziging wordt op papier gezet en door beide partijen ondertekend.
De aldus ondertekende wijziging wordt aan de oorspronkelijke overeenkomst gehecht en maakt
daarvan een onlosmakelijk geheel uit.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,
Naam: [Voorzitter SIiXX]
Plaats: [Vestigingsplaats SIiXX]
Datum: [Datum ondertekening]

Naam: [Secretaris SIiXX]
Plaats: [Vestigingsplaats SIiXX]
Datum: [Datum ondertekening]

Naam: [Functionaris gemeente]
Plaats: [Vestigingsplaats gemeente]
Datum: [Datum ondertekening]
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