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OVEREENKOMST MAATWERK DIGITAAL FORMULIER 

 

Deze overeenkomst van maatwerk digitalisering formulier(en) (hierna: “Overeenkomst”) is afgesloten 

op de datum van het ingevulde online bestelformulier ‘Eigen formulieren of meetinstrumenten’. 

 

1. Ingevulde praktijk in het  online bestelformulier ‘Eigen formulieren of meetinstrumenten’ hierna te 

noemen Klant, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door contactpersoon en functie ingevuld in 

het ‘Eigen formulieren of meetinstrumenten’. 

 

2. Convenient B.V. handelend onder de naam Intramed B.V., gevestigd te Waddinxveen aan de 

Noordkade 94, hierna te noemen Intramed B.V., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Edmundo Holster, Managing Director 

 

Hierna gezamenlijk als “Partijen” en individueel als “Partij” te noemen 

Klant verklaart en garandeert:  

I. Enig auteursrechthebbende te zijn van de documentatie, bijgevoegd als bijlage(n) bij deze 

Overeenkomst (‘de Documentatie’), dan wel toestemming van de 

auteur/rechthebbende(n) te hebben verkregen voor het gebruik de Documentatie met het 

recht om sub-licenties te verlenen aan Intramed B.V. in het kader van de hieronder 

beschreven en overeengekomen opdracht met Intramed B.V.  

Partijen komen als volgt overeen: 

1. Klant geeft Intramed B.V. hierbij opdracht tot het digitaliseren (c.q. opnemen) van de 

Documentatie in de applicatie Intramed alsmede de online omgeving van Intramed (de 

‘Opdracht’). Deze Opdracht vormt een aanvulling op de tussen partijen gesloten 

gebruiksovereenkomst tot levering door Intramed B.V. van Intramed aan Klant (de 

‘Gebruiksovereenkomst’).  

 

2. Klant verleent hiermee, een onherroepelijk en onbeperkte licentie op het gebruik van de 

Documentatie aan Intramed B.V.  binnen het kader van de Opdracht. 

 

3. Klant vrijwaart Intramed B.V. tegen alle vorderingen en daaruit voortvloeiende schade 

vanwege (vermeende) inbreuk door Intramed B.V. op auteursrecht, alsmede welk ander 

intellectueel eigendom dan ook door het gebruik van de Documentatie. Intramed B.V. 

aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de Documentatie door Klant.  

 

4. De Documentatie is geen gevalideerd meetinstrument en valt buiten het (gebruikelijke) 

kwaliteitsbeleid van Intramed B.V. Klant is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en het 

onderhouden en/of updaten van de Documentatie en - indien vereist - voor het verkrijgen 

en/of behouden van de CE-markering. Indien de geïmplementeerde Documentatie in de 

Intramed applicatie en omgeving niet naar behoren werkt, maakt Klant dit kenbaar aan 

Intramed B.V. binnen 30 dagen na de oplevering van de Documentatie. 

 

5. Het is de Klant bekend dat het niet mogelijk is om de Documentatie te exporteren naar 

Intramed Insight en/of andere externe partijen.  
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6. Deze Overeenkomst vormt een integraal onderdeel van de Gebruiksovereenkomst. In geval 

van tegenstrijdigheden tussen deze Overeenkomst en de Gebruiksovereenkomst prevaleert 

deze Overeenkomst. 


