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Licentieovereenkomst 

Examenproducten Boom beroepsonderwijs B.V. 

De ondergetekenden:  

1. Boom beroepsonderwijs b.v., gevestigd te Meppel, Stationsweg 66, 7941 HG te 

Meppel, verder te noemen “Boom beroepsonderwijs”, te dezer zake rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer W.E. Schaap  

en  

1. Naam school                                               , gevestigd te         ,  

 

verder te noemen “Licentienemer”, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

Naam + functie vertegenwoordiger                                            . 

 

 

Nemen het volgende in aanmerking:  

A. Boom beroepsonderwijs is een uitgeverij die zich richt op onderwijsondersteunende 

producten en diensten. In dit kader ontwikkelt Boom beroepsonderwijs landelijke 

examenproducten o.a. in opdracht van CIOS Nederland en het onderwijscluster Sport 

en Bewegen.  

B. Boom beroepsonderwijs heeft voor de kerntaken uit de kwalificatiedossiers voor de 

keuzedelen, Sport & Bewegen voor niveau 3, 4 en de kerntaken uit de 

kwalificatiedossiers Dienstverlening niveau 2, kwalificerende Proeve van 

Bekwaamheid ontwikkeld, genaamd Examenproducten. Alle auteursrechten op 

Examenproducten Boom beroepsonderwijs rusten bij Boom beroepsonderwijs.  

C. Licentienemer houdt zich onder meer bezig met het geven van onderwijs voor 

opleidingen Sport en Bewegen en de daarbij horende keuzedelen.  

D. Partijen hebben overeenstemming bereikt over het verlenen van een licentie op de 

Examenproducten Boom beroepsonderwijs, inhoudende dat Licentienemer het niet-

exclusieve recht verkrijgt om de Examenproducten Boom beroepsonderwijs te 

gebruiken ten behoeve van de kandidaten die ingeschreven staan bij de 

licentienemer. Partijen wensen de door hen gemaakte afspraken als volgt vast te 

leggen.  

 

Komen overeen als volgt:  

1. Examenproducten Boom beroepsonderwijs en licentie  

 

1.1 Boom beroepsonderwijs is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met 

betrekking tot de Examenproducten Boom beroepsonderwijs, zoals hierboven nader 

omschreven onder overweging B. Licentienemer erkent en respecteert dat deze 

intellectuele eigendomsrechten en alle intellectuele eigendomsrechten die onder deze 

overeenkomst zouden kunnen ontstaan toekomen aan Boom beroepsonderwijs.  

1.2 Boom beroepsonderwijs verleent hierbij aan licentienemer voor de duur van deze 

overeenkomst een niet-exclusieve licentie met betrekking tot het gebruik van de 

Examenproducten Boom beroepsonderwijs binnen de organisatie van licentienemer 

voor de opleiding(en) van licentienemer, welke door licentienemer wordt aanvaard.  
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1.3 Licentienemer mag het in licentie gegeven format Examenproducten Boom 

beroepsonderwijs niet bewerken.  

1.4 Het is licentienemer uitdrukkelijk niet toegestaan om buiten de 

gebruiksmogelijkheden, zoals in deze licentieovereenkomst bedoeld en omschreven, 

gebruik te maken van de Examenproducten Boom beroepsonderwijs.  

1.5 Licentienemer zal de door Boom beroepsonderwijs aangebrachte naamsvermeldingen 

en/of intellectuele eigendomsrechten voorbehouden en aanduidingen nimmer 

verwijderen uit de door Boom beroepsonderwijs verstrekte digitale en papieren 

versies van de Examenproducten Boom beroepsonderwijs en de daarbij behorende 

documenten, teksten en dragers.  

 

 

2. Verplichtingen Boom beroepsonderwijs 

 

2.1 Boom beroepsonderwijs zal digitale pdf-bestanden van de Examenproducten Boom 

beroepsonderwijs ter beschikking houden via de site www.sportexamens.nl en 

desgevraagd kosteloos ter beschikking stellen aan de licentienemer.  

2.2 Boom beroepsonderwijs zal de digitale examenproducten ter beschikking houden op 

https://OPLEIDING.examens-boomberoepsonderwijs.nl/  

2.3 Boom beroepsonderwijs garandeert dat de door hem op grond van deze 

overeenkomst in licentie gegeven en ter beschikking gestelde Examenproducten 

Boom beroepsonderwijs en de eventuele nieuwe versies en/of updates daarvan, in 

overeenstemming zijn met de kerntaken en werkprocessen van de 

kwalificatiedossiers voor de Examenproducten Boom beroepsonderwijs, zoals dit 

geldt op 1 februari voorafgaand aan de aanvang van een cohort.  

2.4 Voor zover Boom beroepsonderwijs nieuwe versies en/of updates van de in licentie 

gegeven Examenproducten Boom beroepsonderwijs ontwikkelt, zal Boom 

beroepsonderwijs deze gedurende de looptijd van deze overeenkomst uiterlijk 1 juli 

voorafgaande aan het nieuwe opleidingsjaar ter beschikking stellen van de 

licentienemer.  

 

 

3. Licentievergoeding en betaling 

 

3.1 Licentienemer betaalt per studiejaar een licentievergoeding per student. Het aantal 

studenten wordt vastgesteld op basis van het totaal aantal inschrijvingen SB op 01 

oktober van het betreffende studiejaar op alle vestigingen van Licentienemer.  

3.2 De vergoeding voor een licentie per student per studiejaar bedraagt € 18,00. Dit 

bedrag kan door Boom beroepsonderwijs jaarlijks, uiterlijk 1 juni, worden aangepast 

in verband met inflatie.  

3.3 Licentienemer is verplicht om uiterlijk 15 oktober, behalve in het schooljaar waarin 

de overeenkomst voor het eerst ondertekend is, aan Boom beroepsonderwijs een 

volledige opgave te verschaffen van het totaal aantal inschrijvingen voor de 

examens. Licentienemer is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle gegevens 

en alle bescheiden geordend te bewaren, die van belang kunnen zijn voor de 

berekening van de aan Boom beroepsonderwijs toekomende licentievergoeding.  

3.4 Na ontvangst van het in artikel 3.3 genoemde overzicht, zal Boom beroepsonderwijs 

op basis van de daarin genoemde aantallen licentienemer factureren voor de 

licentievergoeding voor het gebruik van het de Examenproducten Boom 

beroepsonderwijs gedurende het betreffende cohort. Licentienemer zal deze factuur 

binnen 30 dagen na de verzending daarvan voldoen.  
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3.5 Boom beroepsonderwijs is bevoegd om voor eigen rekening de in artikel 3.3 

genoemde informatie te doen toetsen door middel van het opvragen via de 

licentienemer van alle benodigde informatie daaromtrent bij de Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO). Licentienemer zal hieraan op eerste verzoek volledige 

medewerking verlenen. Als achteraf blijkt dat de opgaaf aanmerkelijk- bijvoorbeeld 

5% - afwijkt met de DUO gegevens de uitgever dit zal opnemen met de school. Als 

de afwijking niet terecht is, kan eventueel overgegaan worden tot nafacturatie.  

3.6 Boom beroepsonderwijs is gerechtigd naar eigen keuze en genoegdoening zekerheid 

te eisen voor de betaling van haar facturen. Wanneer een van de partijen ernstige 

twijfels heeft over de solvabiliteit van de andere partij of wanneer de andere partij 

niet voldoende zekerheid kan stellen, is de partij gerechtigd de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang te ontbinden zonder hiertoe schadeplichtig te worden jegens 

licentienemer, mits de andere partij gedurende een periode van vier weken in de 

gelegenheid is gesteld om de gevraagde zekerheid te verschaffen of om de 

solvabiliteit aan te tonen.  

 

 

4. Looptijd en beëindiging  

 

4.1 Deze overeenkomst vangt aan op datum van ondertekening en is van kracht voor de 

periode van één (1) jaar en wordt na die periode automatisch verlengd met telkens 

één (1) jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt 

overeenkomstig art 4.2. 

4.2 Elk der partijen kan deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven 

voor 1 januari -voorafgaand aan het nieuwe schooljaar- van ieder kalenderjaar 

opzeggen. Als de overeenkomst vóór 1 januari wordt opgezegd, eindigt de 

overeenkomst met ingang van het daaropvolgende nieuwe schooljaar Tussentijdse 

opzegging is niet mogelijk. 

4.3 Elk der partijen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk 

ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de andere 

partij indien:  

a) De andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar 

verplichtingen en één of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen:  

a. deugdelijke nakoming is blijvend onmogelijk,  

b. de andere partij komt niet alsnog deugdelijk na binnen een gestelde redelijke 

termijn van 30 dagen, na daartoe schriftelijk gesommeerd te zijn.  

b) De andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar 

verplichtingen op grond van deze overeenkomst en de tekortkoming zodanig 

ernstig is dat van de beëindigende partij redelijkerwijs niet langer kan worden 

gevergd dat zij de overeenkomst laat voortduren.  

c) De andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, aan de andere partij 

surséance van betaling wordt verleend en/of de andere partij haar onderneming 

geheel of gedeeltelijk staakt.  

4.4 Boom beroepsonderwijs heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang 

geheel of gedeeltelijk ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke 

kennisgeving aan de andere partij indien licentienemer inbreuk maakt op de 

intellectuele eigendomsrechten van Boom beroepsonderwijs, dan wel de intellectuele 

eigendomsrechten van Boom beroepsonderwijs betwist.  
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5. Schadevergoeding 

Naast ontbinding op grond van art 4.3 kan Boom beroepsonderwijs schadevergoeding 

eisen in geval van toerekenbare tekortkoming van Licentienemer in de nakoming van 

de verplichtingen uit deze overeenkomst. 

 

6. Aansprakelijkheid  

 

6.1 Elke aansprakelijkheid van Boom beroepsonderwijs voor schade die voor 

licentienemer op enigerlei wijze voortvloeit uit de exploitatie van de 

Examenproducten Boom beroepsonderwijs en/of de uitvoering van de overeenkomst 

is uitgesloten, behoudens indien de schade is ontstaan door opzet of grove schuld 

van Boom beroepsonderwijs.  

6.2 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van licentienemer te 

wijten is aan de opzet of grove schuld van Boom beroepsonderwijs, dient zo spoedig 

mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan 

schriftelijk aan Boom beroepsonderwijs te zijn gemeld. Schade die niet binnen die 

termijn ter kennis is gebracht van Boom beroepsonderwijs, komt niet voor 

vergoeding in aanmerking, tenzij licentienemer aannemelijk kan maken dat hij de 

schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.  

6.3 Indien Boom beroepsonderwijs ondanks het bepaalde in de voorgaande leden toch 

aansprakelijk mocht zijn jegens licentienemer, is haar aansprakelijkheid beperkt tot 

directe schade en tot maximaal het bedrag dat Boom beroepsonderwijs gedurende 

het afgelopen opleidingsjaar aan licentievergoeding heeft ontvangen. Iedere 

aansprakelijkheid voor andere dan directe schade waaronder, maar niet beperkt tot 

gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade, is uitgesloten.  

6.4 Licentienemer vrijwaart Boom beroepsonderwijs tegen alle claims van derden, dan 

wel het niet naleven van de verplichtingen uit deze overeenkomst door de 

licentienemer.  

 

 

7.      Algemene bepalingen  

 

7.1 Op deze overeenkomst zijn eventuele algemene voorwaarden van partijen niet van 

toepassing.  

7.2 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig of anderszins ongeldig blijkt te 

zijn, wordt deze automatisch vervangen door een bepaling die wel geldig is en die de 

inhoud van de nietige of ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.  

7.3 Licentienemer is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Boom 

beroepsonderwijs een of meer rechten uit hoofde van deze licentieovereenkomst aan 

een derde over te dragen en/of zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze 

overeenkomst door een derde te laten uitvoeren. Waaronder maar niet gelimiteerd 

tot het verstrekken van sub-licenties.  

7.4 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die 

zij in het kader van deze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of 

als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  
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8.      Bevoegde rechter en toepasselijk recht  

 

8.1 Deze overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee 

verband houden, alsmede alle daaraan gerelateerde verbintenissen, worden 

beheerst door Nederlands recht.  

8.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en 

verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting 

aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Assen, behoudens de 

bevoegdheid van Boom beroepsonderwijs om een geschil voor te leggen aan de 

rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.  

 

 

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te  plaats                            , op                             

                                                                            datum  

 

Boom beroepsonderwijs b.v.                      Licentienemer:  

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

 

 

 

 

 

Dhr. W.E. Schaap     Naam    

 


