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Artikel 1. Toepasselijkheid 

Deze Escrow Voorwaarden Stratech zijn, naast de Algemene Voorwaarden Stratech, van toepassing op 
alle offertes en opdrachtbevestigingen van, en overeenkomsten met Stratech Holding bv, gevestigd aan 
Pantheon 15, te Enschede, alsmede van alle werkmaatschappijen van Stratech Holding bv, hierna 
gezamenlijk te noemen Stratech, betreffende het onderzoek, de bewaargeving, de bewaring, de afgifte 
en het gebruik van de broncode van software van Stratech. 
 
 

Artikel 2. Onderwerp van de Escrow Voorwaarden 

1. Stratech heeft aan opdrachtgever het gebruiksrecht verleend, volgens de opdrachtbevestiging of 
overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden Stratech, alsmede alle 
overige toepasselijke voorwaarden van Stratech, met betrekking tot het gebruik van de in de 
escrowovereenkomst bedoelde software. Waar in deze Escrow Voorwaarden wordt gesproken 
over ‘overeenkomst met betrekking tot het gebruik’ wordt gedoeld op de overeenkomst ter zake 
het gebruiksrecht. Met ‘escrowovereenkomst’ wordt gedoeld op de overeenkomst ter zake het 
onderzoek, de bewaargeving, de bewaring, de afgifte en het gebruik van de broncode van de 
software ter zake waarvan een (afzonderlijke) overeenkomst is gesloten. 

2. De broncode als genoemd in lid 1 bestaat uit code geschreven door Stratech, alsmede uit 
libraries door Stratech ingekocht (al dan niet met broncode) en ontwikkeltools. 

3. Stratech heeft alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder - doch niet beperkt tot - het 
auteursrecht op de software voorbehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van 
de Algemene Voorwaarden Stratech. Dit geldt tevens voor de broncode, benodigd voor het 
uitvoeren van onderhoud en aanpassingen aan de software. Stratech wenst de broncode niet 
zonder meer over te dragen aan opdrachtgever. Stratech erkent dat opdrachtgever onder 
bepaalde omstandigheden dient te kunnen beschikken over de broncode, echter uitsluitend om 
de continuïteit van de software binnen de eigen organisatie van de opdrachtgever te kunnen 
waarborgen. Stratech en opdrachtgever hebben om die reden afspraken gemaakt met betrekking 
tot het in bewaring geven van de broncode bij de door Stratech aangewezen notaris, welke 
afspraken zij in de escrowovereenkomst hebben vastgelegd. 

4. De broncode is noodzakelijk voor een goed begrip, en voor het onderhoud van de software, zoals 
beschreven in de overeenkomst met betrekking tot het gebruik, alsmede voor het kunnen 
wijzigen, corrigeren, bewerken en aanvullen van de software om een continuerend en normaal 
gebruik van de software te waarborgen, hierna gezamenlijk aan te duiden als "het onderhoud". 

5. Stratech draagt krachtens de daartoe gesloten escrowovereenkomst zorg voor bewaargeving voor 
opdrachtgever van de broncode van de software, gedurende de periode van de daartoe gesloten 
escrowovereenkomst. Deze broncode wordt door de notaris alleen dan aan opdrachtgever ter 
beschikking gesteld indien aan de voorwaarden als beschreven in de escrowovereenkomst en 
deze Escrow Voorwaarden Stratech is voldaan. Stratech zal voor opdrachtgever één exemplaar 
van de broncode van het in de escrowovereenkomst bedoelde software in bewaring geven en 
opdrachtgever het recht van gebruik van de broncode van de software verlenen volgens de 
bepalingen in deze Escrow Voorwaarden Stratech. Tevens draagt Stratech krachtens de 
escrowovereenkomst zorg voor de bewaargeving van nieuwe versies c.q. updates van de software 
volgens de escrowovereenkomst en de Escrow Voorwaarden Stratech. Stratech verklaart dat hij 
gerechtigd is over de broncode van de software te beschikken. 

6. Indien de broncode door de notaris aan opdrachtgever wordt afgegeven zal opdrachtgever deze 
uitsluitend gebruiken voor de in deze Escrow Voorwaarden Stratech vermelde doeleinden en 
onder de overeengekomen voorwaarden. 

7. De escrowregeling (zoals vervat in de escrowovereenkomst en deze Escrow Voorwaarden 
Stratech) houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten van 
Stratech en/of derden, anders dan de gebruiksrechten als beschreven in deze 
escrowovereenkomst. 
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Artikel 3. Escrowovereenkomst 

1. Voor software kan alleen een escrowovereenkomst worden gesloten als opdrachtgever met de 
Stratech voor de betreffende software een overeenkomst met betrekking tot het gebruik heeft 
gesloten. 

2. De escrowovereenkomst gaat in op de datum zoals is overeengekomen tussen opdrachtgever en 
Stratech en wordt aangegaan voor de duur van een jaar. De escrowovereenkomst wordt daarna 
telkens van rechtswege met een jaar verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk 2 maanden voor 
afloop van het lopende jaar de andere partij schriftelijk en aangetekend heeft medegedeeld de 
escrowovereenkomst niet te willen verlengen. Beëindiging van de escrowovereenkomst anders 
dan door tijdige opzegging is uitgesloten. 

3. Indien de escrowovereenkomst door opdrachtgever wordt beëindigd en opdrachtgever wenst 
later opnieuw een escrowovereenkomst met Stratech voor de software af te sluiten, dan brengt 
Stratech hiervoor kosten in rekening aan opdrachtgever.  

4. Met betrekking tot het op grond van de escrowovereenkomst verschuldigde bedrag is voorts van 
toepassing  het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Stratech.  

5. Uitbreidingen van de software waarop de escrowovereenkomst van toepassing is, worden 
opgenomen in de betreffende escrowovereenkomst. Stratech brengt de met de uitbreiding 
gepaard gaande kosten voor de escrowovereenkomst aan opdrachtgever in rekening. Bij de 
jaarlijks te verzenden factuur zal Stratech een nieuw overzicht m.b.t. de configuratie van de 
software meezenden waarin de eventueel nader overeengekomen wijzigingen in de configuratie 
zijn opgenomen. Op basis van de configuratie van de software wordt voor de bewaargeving 
verschuldigde bedrag vastgesteld aan de hand een staffel. 

  
 

Artikel 4. Escrowregeling algemeen 

1. Stratech zal één keer per kalenderjaar ten behoeve van de opdrachtgever de broncode van de 
software in bewaring geven bij de notaris zoals beschreven in deze Escrow Voorwaarden 
Stratech, tenzij Stratech daartoe als gevolg van overmacht (conform het bepaalde in de 
Algemene Voorwaarden van Stratech) niet in staat is. Stratech bepaalt de periode en datum 
waarin/waarop de broncode in een kalenderjaar in bewaring wordt gegeven.  

2. Voor opdrachtgever wordt van de software zoals bedoeld in de escrowovereenkomst één 
exemplaar van de broncode op een verzegelde informatiedrager bij de notaris in bewaring 
gegeven. Deze broncode omvat alle functionaliteit welke door opdrachtgever van de software 
wordt gebruikt. Stratech zorgt ervoor dat, voordat bewaargeving plaatsvindt, de broncode van de 
software door een deskundige op genereerbaarheid is onderzocht zoals omschreven artikel 5 van 
deze Escrow Voorwaarden Stratech. 

3. De informatiedrager zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt voorzien van een etiket met de 
naam van de software, het versienummer, de datum van bewaargeving en een uniek 
volgnummer. 

4. Stratech zal de broncode van de meest recente versie c.q. update van de software in bewaring 
geven. 

 
 

Artikel 5. Onderzoek van de broncode 

1. Voordat de broncode van de software voor opdrachtgever in bewaring wordt gegeven bij de 
notaris zal Stratech de broncode van de software door een onafhankelijke deskundige laten 
onderzoeken op genereerbaarheid. Van dit onderzoek zal de onafhankelijke deskundige een 
verklaring met de bevindingen van het onderzoek opstellen. Waar in deze Escrow Voorwaarden 
Stratech wordt gesproken over de verklaring van de deskundige (of deskundigenverklaring) wordt 
daarmee bedoeld de verklaring zelf, alsmede de daaraan gehechte Bijlage 1 (Procedure voor 
onderzoek broncode naar genereerbaarheid) en Bijlage 2 (Inhoud informatiedrager). 
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2. Omtrent de persoon van de deskundige zal Stratech zich inspannen dat de deskundige voldoende 
kennis en ervaring heeft om op een correcte wijze het onderzoek naar de genereerbaarheid van 
de broncode voor opdrachtgever uit te voeren. 

3. Door Stratech wordt voor elke opdrachtgever met een escrowovereenkomst één informatiedrager 
met de broncode van de software aangemaakt. Alle informatiedragers bevatten dezelfde 
broncode van de software met alle functionaliteit welke voor de software is ontwikkeld. Door de 
deskundige zal één informatiedrager met de broncode van de software worden onderzocht zoals 
omschreven in lid 4 van dit artikel.  

4. De deskundige zal één informatiedrager willekeurig selecteren en onderzoeken of van de 
broncode de executabels gegenereerd kunnen worden waar volgens opgave van Stratech de 
software uit bestaat. 

5. De deskundige zal een aantal andere informatiedragers, minimaal 25% van de door Stratech voor 
bewaargeving aangeleverde exemplaren, door middel van een steekproef vergelijken met de 
onderzochte informatiedrager, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel. De inhoud van de in dit 
artikel bedoelde informatiedragers dient overeen te komen met de inhoud van de onderzochte 
informatiedrager.  

6. De deskundige zal van het onderzoek zoals bedoeld in lid 4 en lid 5 van dit artikel een verklaring 
opstellen met daarin een beschrijving van het uitgevoerde onderzoek en de resultaten van dit 
onderzoek. Van deze verklaring van de deskundige ontvangt opdrachtgever een afschrift via de 
notaris. De deskundige zal het etiket van elke informatiedrager voorzien van een handtekening. 
De originele verklaring van de deskundige betreffende de genereerbaarheid van de broncode zal 
door Stratech bij de notaris in bewaring worden gegeven. Ter zake zal een afzonderlijke 
bewaargevingakte deskundigenverklaring worden opgesteld. 

7. Indien uit het onderzoek, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, blijkt dat de software niet 
gegenereerd kan worden zal de deskundige geen verklaring opstellen. De deskundige zal ook geen 
verklaring opstellen indien uit het onderzoek, zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, blijkt dat de 
codes van de geselecteerde informatiedragers niet met elkaar overeenkomen. Stratech is niet 
gerechtigd zonder ondertekende verklaring van deskundige tot bewaargeving van de broncode bij 
de notaris over te gaan. 

8. Indien de deskundige heeft geconstateerd dat de broncode niet voldoet aan de gestelde eisen 
met betrekking tot genereerbaarheid van de broncode, zal Stratech zich inspannen dit verzuim 
binnen 10 werkdagen nadat de deskundige Stratech hiervan schriftelijk op de hoogte heeft 
gesteld te herstellen en zal Stratech zich inspannen de voorwaarden te creëren dat een nieuw 
onderzoek kan worden verricht, zodat alsnog tot bewaargeving van de broncode kan worden 
overgegaan. 

9. Indien uit het onderzoek blijkt dat de broncode niet geschikt is voor het genereren van de juiste 
broncode van de software zoals in gebruik bij opdrachtgever, zullen de kosten van het onderzoek 
voor rekening komen van Stratech. Stratech draagt op haar kosten in dat geval tevens de zorg 
voor vervanging of aanvulling van de onbruikbare (delen van) de broncode en het nieuwe 
onderzoek. 

 
 

Artikel 6. Bewaargeving van de broncode 

1. De broncode wordt in bewaring gegeven bij een door Stratech aan te wijzen notaris. Stratech 
sluit met de notaris een overeenkomst waarin de taken en verantwoordelijkheden van de notaris 
met betrekking tot de bewaargeving en afgifte van de broncode zijn vastgelegd. 

2. Stratech zal de deskundige in staat stellen erop toe te zien dat de informatiedragers met de 
onderzochte broncode, in ongewijzigde vorm worden overhandigd aan de notaris. De 
informatiedragers blijven eigendom van de Stratech. De notaris controleert vervolgens of het 
etiket van elke informatiedrager is voorzien van een handtekening van de deskundige. Daarnaast 
zal de notaris controleren of de verklaring van de deskundige is voorzien van een handtekening 
van de deskundige. 

3. De notaris zal na ontvangst van de informatiedragers en de verklaring van de deskundige een akte 
van bewaargeving/depot opstellen betreffende een nader vast te stellen aantal exemplaren van 
genoemde informatiedrager, welke exemplaren door de notaris zullen worden verzegeld. 

4. Indien een opdrachtgever een escrowovereenkomst afsluit met Stratech zal Stratech de notaris 
hiervan op de hoogte stellen.  
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Hiervoor zal door de notaris een afzonderlijke akte van bewaargeving worden opgesteld ten 
behoeve van de betreffende opdrachtgever. In die akte van bewaargeving zal het nummer van de 
escrowovereenkomst worden opgenomen. 

5. In elke akte van bewaargeving zal de notaris verklaren wat in bewaring is gegeven. 
Opdrachtgever ontvangt van de notaris een afschrift van deze akte van bewaargeving met een 
kopie van de escrowovereenkomst tussen opdrachtgever en Stratech, een kopie van deze Escrow 
Voorwaarden Stratech en een kopie van de verklaring van de deskundige. 

6. De notaris zorgt ervoor dat de verzegelde informatiedrager en de verklaring van de deskundige 
veilig worden bewaard. 

7. Waar in deze Escrow Voorwaarden Stratech en in de escrowovereenkomst wordt gesproken over 
verzegeling van de informatiedrager, wordt bedoeld de verzegeling van de verpakking waarin de 
informatiedrager wordt bewaard. 

 
 

Artikel 7. Afgiftevoorwaarden broncode 

1. De notaris gaat uitsluitend over tot afgifte van de broncode van de software aan opdrachtgever 
indien, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, volledig is voldaan aan de 
voorwaarden zoals in dit artikel is vermeld. 

2. Opdrachtgever komt met Stratech overeen dat opdrachtgever jegens de notaris slechts aanspraak 
kan maken op afgifte van de broncode: 
 Indien Stratech in staat van faillissement is verklaard, danwel als rechtspersoon is ontbonden 

(tenzij het hierbij gaat om een ontbinding in het kader van een reorganisatie binnen de 
structuur van Stratech en aan haar gelieerde ondernemingen); 

 Indien en zodra Stratech na daartoe door opdrachtgever te zijn aangemaand, gedurende 30 
dagen of langer in gebreke is gebleven met de nakoming van één of meer van haar 
verplichtingen jegens opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot het 
gebruik als hiervoor genoemd, zodanig dat zijn tekortschieten de continuïteit van het gebruik 
van de software door opdrachtgever in gevaar brengt en van de opdrachtgever redelijkerwijs 
niet kan worden verlangd dat de overeenkomst met betrekking tot het gebruik wordt 
voortgezet; 

 Indien Stratech ten gevolge van overmacht niet meer in staat is haar verplichtingen op grond 
van de overeenkomst met betrekking tot het gebruik voort te zetten; 

 Indien Stratech schriftelijk en aangetekend aan opdrachtgever te kennen geeft haar 
bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de software te staken.  

3. Ten aanzien van het tweede en derde aandachtspunt in lid 2 van dit artikel geldt dat de notaris 
alleen dan tot afgifte van de broncode gehouden is indien Stratech schriftelijk aan opdrachtgever 
of de notaris kenbaar heeft gemaakt tegen de door de opdrachtgever verlangde afgifte geen 
bezwaar te hebben, derhalve alleen op eenstemmig verzoek van partijen. Indien geen sprake is 
van een eenstemmig verzoek van partijen, is de notaris niet gehouden tot afgifte van de 
broncode over te gaan. Indien in een dergelijk geval Stratech niet instemt met de afgifte van de 
broncode, is de geschillenregeling, als vermeld in artikel 13 van deze voorwaarden, van 
toepassing. De uitspraak van de deskundigen is bindend voor partijen. De notaris zal zich 
conformeren aan hetgeen door de deskundigen is bepaald. 

4. Opdrachtgever komt met Stratech overeen dat Stratech jegens de notaris aanspraak kan maken 
op afgifte van de broncode: 
 Indien de escrowovereenkomst tussen opdrachtgever en Stratech is geëindigd (op welke 

wijze ook); 
 Indien de broncode van de software door Stratech voor opdrachtgever opnieuw in bewaring 

wordt gegeven, zal Stratech de daaraan voorafgaand gedeponeerde versie terug ontvangen. 
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Artikel 8. Afgifte broncode 

1. De notaris gaat over tot afgifte van de broncode onder de voorwaarden zoals Stratech is 
overeengekomen in de escrowovereenkomst en deze Escrow Voorwaarden Stratech. 

2. Opdrachtgever en Stratech komen overeen dat opdrachtgever jegens de notaris slechts aanspraak 
kan maken op afgifte van de broncode indien zich één of meerdere van de omstandigheden 
voordoet/voordoen, zoals beschreven in artikel 7 van deze Escrow Voorwaarden Stratech. 
Hiervoor dient opdrachtgever schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd een verzoek in te dienen 
bij de notaris.  

3. Opdrachtgever en Stratech komen overeen dat Stratech jegens de notaris slechts aanspraak kan 
maken op afgifte van de broncode indien zich één of meerdere van de omstandigheden 
voordoet/voordoen, zoals beschreven in artikel 7 van deze Escrow Voorwaarden Stratech. 
Hiervoor dient Stratech aangetekend, schriftelijk en gemotiveerd een verzoek in te dienen bij de 
notaris. Dit is ook van toepassing bij de beëindiging van de escrowovereenkomst als bedoeld in 
artikel 4 van de escrowovereenkomst, te weten als de overeenkomst met betrekking tot het 
gebruik (op welke wijze ook) eindigt. 

4. Na ontvangst van het schriftelijke en aangetekende verzoek tot afgifte van de broncode van 
opdrachtgever of Stratech zal notaris daarvan terstond een afschrift zenden aan de andere 
partij.  

5. Opdrachtgever en Stratech komen overeen dat de notaris slechts zal overgaan tot afgifte van de 
broncode aan opdrachtgever indien opdrachtgever heeft aangetoond dat is voldaan aan de 
voorwaarden tot afgifte als bedoeld in artikel 7. De notaris zal met betrekking tot de afgifte 
schriftelijk en aangetekend aan opdrachtgever mededelen of al dan niet is voldaan aan de 
voorwaarden voor afgifte van de broncode. Wanneer daaraan is voldaan, zal de notaris overgaan 
tot afgifte van de broncode aan opdrachtgever zoals omschreven in lid 9 van dit artikel: 
 in het geval als genoemd in artikel 7 lid 2, eerste aandachtspunt van deze voorwaarden: niet 

eerder dan dat twee maanden zijn verstreken vanaf het moment dat de notaris heeft 
vastgesteld dat voldaan is aan de voorwaarden tot afgifte van de broncode; 

 in de gevallen als genoemd in artikel 7 lid 2, tweede en derde aandachtspunt van deze 
voorwaarden: zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na ontvangst door de notaris van een 
authentiek afschrift van het bindend advies van de deskundigen als bedoeld in artikel 13 van 
deze voorwaarden; 

 in het geval als genoemd in artikel 7 lid 2, vierde aandachtspunt van deze voorwaarden: zo 
spoedig als redelijkerwijs mogelijk na ontvangst door de notaris van een afschrift van de in 
het vierde aandachtspunt genoemde aangetekende mededeling van Stratech. 

6. Opdrachtgever en Stratech komen overeen dat de notaris slechts zal overgaan tot afgifte van de 
broncode aan Stratech indien Stratech genoegzaam heeft aangetoond dat is voldaan aan de 
voorwaarden tot afgifte als bedoeld in artikel 7. De notaris zal met betrekking tot de afgifte 
schriftelijk en aangetekend aan Stratech mededelen of al dan niet is voldaan aan de voorwaarden 
voor afgifte van de broncode. Wanneer daaraan is voldaan, zal de notaris terstond overgaan tot 
uitlevering van de broncode aan Stratech zoals omschreven in lid 9 van dit artikel. 

7. Indien mocht blijken dat opdrachtgever of Stratech ten onrechte een verzoek bij de notaris 
hebben ingediend tot afgifte van de broncode is de betreffende partij jegens de andere partij en 
de notaris en eventuele derden aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Ter zake 
vrijwaart de partij die ten onrechte aanspraak maakte op afgifte van de broncode de andere 
partij en de notaris voor aanspraken van de andere partij, de notaris of derden. 

8. De notaris gaat te allen tijde over tot afgifte van de broncode op basis van een bindend advies 
als bedoeld in artikel 13 van deze voorwaarden, waaruit de verplichting tot afgifte aan een partij 
voortvloeit.  

9. De afgifte van de informatiedrager met broncode van de software vindt plaats ten kantore van de 
notaris. De notaris zal de verzegelde informatiedrager in het bijzijn van de partij die om afgifte 
heeft verzocht overhandigen aan de betreffende partij waarvan de notaris heeft vastgesteld dat 
deze gerechtigd is tot afgifte. De betreffende partij tekent een verklaring waarin zij aangeeft 
dat de inhoud daadwerkelijk is ontvangen. Een afschrift van deze verklaring zal door de notaris 
aan de andere partij worden toegezonden. 
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Artikel 9. Gebruik broncode door opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is na afgifte alleen gerechtigd de broncode te gebruiken op de wijze waarop dit in 
dit artikel van de Escrow Voorwaarden Stratech is bepaald. 

2. Alleen de overeengekomen onderdelen van de software zoals bedoeld in de escrowovereenkomst 
tussen opdrachtgever en Stratech (alsmede eventuele latere schriftelijk overeengekomen 
uitbreidingen van de configuratie) mag worden gebruikt. Maakt opdrachtgever gebruik van meer 
functionaliteit dan handelt hij daarmee jegens Stratech onrechtmatig en is hij jegens Stratech 
aansprakelijk voor alle schade die daaruit voor Stratech voortvloeit.  

3. Indien opdrachtgever de broncode ontvangt van de notaris conform de bepalingen van deze 
Escrow Voorwaarden Stratech verleent Stratech reeds nu voor alsdan aan opdrachtgever het niet 
exclusieve recht de broncode te gebruiken voor het uitsluitend ten eigen nutte en voor de eigen 
bedrijfsvoering onderhouden en aanpassen van de software. Opdrachtgever is daarbij gerechtigd 
derden in te schakelen onder de voorwaarde dat aan die derde(n) schriftelijk alle verplichtingen 
worden opgelegd die uit hoofde van de escrowovereenkomst en de Escrow Voorwaarden Stratech 
aan opdrachtgever zijn opgelegd. Meer in het bijzonder staat opdrachtgever er jegens Stratech 
voor in dat deze derde de broncode uitsluitend gebruikt conform de bepalingen van dit artikel. 
Opdrachtgever vrijwaart Stratech voor eventuele aanspraken van derden welke verband houden 
met gebruik van de broncode door de derde, welk gebruik afwijkt van het bepaalde in dit artikel. 
Opdrachtgever is gehouden direct na ondertekening van de met bedoelde derde(n) gesloten 
overeenkomst op eigen initiatief een afschrift van die overeenkomst aan Stratech te verschaffen. 

4. Indien opdrachtgever, waaronder ook is begrepen een door opdrachtgever ingeschakelde derde, 
in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel, met name wanneer opdrachtgever de broncode 
gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe hij volgens de escrowovereenkomst en de 
onderhavige Escrow Voorwaarden is gerechtigd, alsmede indien op enig moment komt vast te 
staan dat opdrachtgever ten onrechte heeft verzocht om afgifte van de broncode, is 
opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500.000,00 (vijfhonderdduizend 
euro), alsmede een boete van € 2.500,00 (vijfentwintighonderd euro) voor elke dag, een 
gedeelte van een dag hieronder begrepen, dat de overtreding voortduurt. Deze boete(s) is/zijn 
verschuldigd, onverminderd de aanspraken van Stratech jegens opdrachtgever op volledige 
schadeloosstelling.  

 
 

Artikel 10. Garanties 

Stratech verklaart rechthebbende te zijn met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op de 
software (en daarmee ook de broncode), met inachtneming van de navolgende alinea.  
Ten aanzien van de libraries en ontwikkeltools als bedoeld in artikel 2 lid 2 beschikt Stratech niet over 
de intellectuele eigendomsrechten. Indien opdrachtgever op grond van de Escrow Voorwaarden Stratech 
aanspraak kan maken op afgifte van de broncode, wordt daarmee aan haar niet tevens het recht 
verleend gebruik te maken van deze libraries en ontwikkeltools. Voor het gebruik van die libraries en 
ontwikkeltools dient opdrachtgever een overeenkomst te sluiten met de betreffende rechthebbende(n). 
Indien opdrachtgever zonder toestemming van de betreffende rechthebbende(n) de betreffende 
libraries en ontwikkeltools gebruikt, handelt zij daarmee onrechtmatig jegens de betreffende 
rechthebbende(n), alsmede jegens Stratech. Ter zake vrijwaart opdrachtgever Stratech voor aanspraken 
van derden, die van de betreffende rechthebbende(n) daaronder begrepen. 
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Artikel 11. Geheimhouding 

1. Opdrachtgever erkent dat alle gegevens van Stratech, waaronder in het bijzonder de broncode, 
die bij hem berusten of aan hem bekend zijn geworden, vitale bedrijfsgeheimen kunnen 
bevatten, reden waarom opdrachtgever zich verbindt: 
 alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag van 

vastgelegde gegevens, waaronder de broncode; 
 de gegevens, waaronder de broncode, niet te gebruiken voor enig ander doel dan het 

overeengekomen doel, ten aanzien van de broncode als omschreven in deze Escrow 
Voorwaarden Stratech; 

 de gegevens, waaronder de broncode, niet langer onder haar berusting te houden dan voor 
het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze 
gegevens, inclusief gemaakte kopieën, waaronder de broncode, onmiddellijk na volledige 
nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen aan Stratech, 
dan wel, na schriftelijk verkregen toestemming van Stratech, te vernietigen; 

 de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door eigen personeel in 
vaste dienst. 

2. Opdrachtgever zal zich voorts maximaal inspannen ervoor te zorgen dat haar personeelsleden op 
de hoogte zijn van bovenstaande verplichtingen en deze stipt zullen naleven. 
 
 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. De partij die de notaris om de uitlevering van de broncode verzoekt zal de notaris vrijwaren voor 
aanspraken van de andere partij en/of derden, één en ander tenzij en voor zover de aanspraak 
het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de notaris. 

2. Indien opdrachtgever na afgifte van de broncode gebruik maakt van de broncode in strijd met de 
bepalingen uit deze Escrow Voorwaarden Stratech of de escrowovereenkomst dan is 
opdrachtgever jegens Stratech of andere rechthebbenden aansprakelijk voor alle daardoor 
veroorzaakte schade. 

 
 

Artikel 13. Geschillen 

1. Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat ten aanzien van de vraag of is voldaan aan 
de voorwaarden voor afgifte van de broncode, dient de partij die de afgifte verlangt een 
onafhankelijke deskundige, welke lid is van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde 
Informatiedeskundigen, te verzoeken om te onderzoeken of voldaan is aan één of meer van de 
voorwaarden voor afgifte van de broncode en zich daarover uit te spreken bij wege van een voor 
partijen bindend advies. De andere partij heeft het recht eveneens een onafhankelijke 
deskundige te benoemen die eveneens lid dient te zijn van genoemde vereniging. Vervolgens 
dienen beide deskundigen gezamenlijk een derde aan te wijzen. Deze drie deskundigen dienen 
gezamenlijk een oordeel te geven over de vraag of al dan niet is voldaan aan de overeengekomen 
voorwaarden om tot afgifte van de broncode over te gaan. Aan dit advies van deze deskundigen 
kunnen geen andere rechten worden ontleend dan het recht op afgifte van de broncode. De 
notaris conformeert zich aan het oordeel van de betreffende deskundigen. 

2. Met betrekking tot alle andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde geschillen, is de 
geschillenregeling van toepassing als beschreven in de toepasselijke Algemene Voorwaarden 
Stratech. 
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Artikel 14. Wijzigingen 

1. Voor bestaande overeenkomsten (zijnde de overeenkomsten met opdrachtgever die ten tijde van 
het van kracht worden van deze Escrow Voorwaarden Stratech van kracht zijn) vervangen deze 
Escrow Voorwaarden Stratech eerdere voorwaarden van Stratech, te weten: 
 Escrowvoorwaarden Stratech 

2. Specifieke afspraken in de bestaande overeenkomst tussen Stratech en opdrachtgever welke 
betrekking hebben op de eerdere voorwaarden zoals genoemd in lid 1 blijven van toepassing. 

 
Deze Escrow Voorwaarden Stratech zijn ter hand gesteld aan opdrachtgever voorafgaand aan of ten 
tijde van het sluiten van de escrowovereenkomst waarop deze Escrow Voorwaarden Stratech van 
toepassing zijn. De voorwaarden zijn ook na te lezen te downloaden op de website van Stratech: 
www.stratech.nl.  
 
De Escrow Voorwaarden Stratech zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo op  
12-07-2021 onder nummer 20/2021. 
 

https://www.stratech.nl/

