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CONSULTANCY, ADVISERING, PROJECTMANAGEMENT EN DERGELIJKE DIENSTEN
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Toepasselijkheid
De in de onderhavige module opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen
van de Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Konica Minolta diensten
verricht zoals consultancy, advisering en projectmanagement, een en ander zoals
beschreven in de dienstenovereenkomst of een document waarnaar wordt
verwezen op de dienstenovereenkomst.
Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden met
onderstaande, prevaleren deze laatste.
Dienstverlening
Konica Minolta zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg
uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever
schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Konica Minolta
worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover
in de schriftelijke overeenkomst Konica Minolta uitdrukkelijk een resultaat heeft
toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is
omschreven.
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is
Konica Minolta gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren
uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Konica Minolta
gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven
aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Konica Minolta is niet verplicht
aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter
worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed
overeenkomstig artikel 4.
Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op
uitvoering door een bepaalde persoon, is Konica Minolta steeds gerechtigd na
overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere
personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
Door Konica Minolta ingezette personen zullen beschikken over de met
Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen kwalificaties.
Indien Konica Minolta dienstverlening verricht op basis van door Opdrachtgever
aan te leveren gegevens dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door
Konica Minolta te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd
en voor rekening en risico van Opdrachtgever aangeleverd. Opdrachtgever staat
ervoor in dat alle door hem aan Konica Minolta ter uitvoering van de
dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur,
procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Konica
Minolta verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Konica
Minolta.
De dienstverlening van Konica Minolta wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke
werkdagen en -tijden van Konica Minolta.
Rapportage
Konica Minolta zal de Opdrachtgever op de schriftelijk overeengekomen wijze
periodiek inlichtingen verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden
middels de door Opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Opdrachtgever zal
Konica Minolta schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor de voor
Konica Minolta van belang zijn zoals over de wijze van rapporteren, de
vraagpunten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst, prioriteitenstelling van
Opdrachtgever, beschikbaarheid van middelen en personeel van Opdrachtgever
en bijzondere of voor Konica Minolta mogelijk niet bekende feiten of
omstandigheden. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de verdere verspreiding en
kennisneming van de door Konica Minolta verstrekte inlichtingen binnen de
organisatie van Opdrachtgever en deze inlichtingen mede op basis daarvan
beoordelen en Konica Minolta hiervan op de hoogte stellen.
Indien door Konica Minolta ingezette personen deel uitmaakt van een project- of
stuurgroep waarvan tevens personen deel uitmaken die door Opdrachtgever zijn
aangewezen dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze
zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven.
Mede in verband met de continuïteit zal Opdrachtgever zal een contactpersoon of
contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Konica
Minolta als zodanig fungeren. Contactpersonen van Opdrachtgever zullen
beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de
gewenste doelstellingen van Opdrachtgever.
Wijziging en meerwerk
Indien Konica Minolta op verzoek of met voorafgaande instemming van
Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de
inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze
werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de
gebruikelijke tarieven van Konica Minolta. Van meerwerk is eveneens sprake
indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of
gewijzigd. Konica Minolta is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen
en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
gesloten.
Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in
deze module het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de
dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en
Konica Minolta, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering
van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever
nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Konica
Minolta Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de
financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
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Betaling
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 – 1.6 van de Algemene Voorwaarden
geldt hetgeen bepaald in dit artikel.
Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle
bedragen die betrekking hebben op door Konica Minolta verleende diensten
telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd. Ter zake het gebruik door
Opdrachtgever van de dienstverlening en het op grond daarvan door

Toepasselijkheid
De in de onderhavige module opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen
van de Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Konica Minolta diensten
verricht op het gebied van onderwijs zoals opleidingen, (in company) trainingen,
seminars en workshops (hierna kortweg te noemen: opleidingen).
Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden met de
onderhavige bepalingen, prevaleren deze laatste.
Aanmelding en annulering
Een aanmelding voor een opleiding dient telkens schriftelijk te geschieden en is
bindend na bevestiging door Konica Minolta. Opdrachtgever draagt de
verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de
deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij deelnemers zal in geen
geval afbreuk doen aan de verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van de
overeenkomst. Het is opdrachtgever toegestaan een deelnemer voor een
opleiding te doen vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Konica Minolta.
Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Konica Minolta
aanleiding geeft, is Konica Minolta gerechtigd de opleiding te combineren met één
of meer andere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te
laten plaatsvinden. Konica Minolta behoudt zich het recht voor de locatie van de
opleiding te wijzigen. Konica Minolta is gerechtigd zo nodig organisatorische en
inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen. Indien een overeenkomst
is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zoals een
docent, trainer of spreker, is Konica Minolta steeds gerechtigd na overleg met
Opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met
dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
Behoudens indien anders overeengekomen dient een annulering altijd schriftelijk
en ruim voorafgaand aan de opleiding of het betreffende onderdeel daarvan te
geschieden. Annulering of niet-verschijning doen geen afbreuk aan de
verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst, tenzij expliciet
anders wordt overeengekomen.
Uitvoering opleiding
Konica Minolta zal zich naar beste kunnen inspannen de opleiding met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk
vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Konica Minolta worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Konica Minolta
gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven
aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Konica Minolta is niet verplicht
aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter
worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed
volgens de gebruikelijke tarieven van Konica Minolta.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is voor de ten behoeve van de
opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie of andere
opleidingsmaterialen of middelen een separate vergoeding verschuldigd. Het
voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten
hiervan. Behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen, maakt het
afnemen van een examen of een toets niet deel uit van de overeenkomst.
Betaling
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 – 1.6 van de Algemene Voorwaarden
geldt hetgeen bepaald in dit artikel.
Konica Minolta kan steeds vóór de aanvang van de opleiding de ter zake
verschuldigde betaling verlangen. Konica Minolta kan, uitdrukkelijk onverlet haar
overige rechten, deelnemers uitsluiten van deelname indien Opdrachtgever heeft
nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen.
Behoudens indien Konica Minolta uitdrukkelijk heeft aangegeven dat een
vergoeding is vrijgesteld van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de
Omzetbelasting, is BTW verschuldigd.
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Opdrachtgever verschuldigde leveren de relevante bescheiden uit de administratie
of systemen van Konica Minolta het volledig bewijs, behoudens door
Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
Behoudens andersluidende afspraken zal Konica Minolta inzicht verschaffen in de
verrichte werkzaamheden, tijdsbesteding en voor Opdrachtgever gemaakte
kosten op de voor Konica Minolta gebruikelijke wijze.

Gebruiksrecht van Software of van Programmatuur
Konica Minolta verleent afnemer het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de
Software of Programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen
overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Op het gebruiksrecht
zijn mede van toepassing de door de fabrikant en licentiegevers daarop van
toepassing verklaarde voorwaarden, inclusief de geldigheidstermijnen en
verlengingsafspraken. Deze voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
De Programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of
organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal
of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor
zover daaromtrent niets is overeengekomen geldt de verwerkingseenheid van
afnemer waarop de Programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal
aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is
aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het
gebruiksrecht is verstrekt.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aansluiting op/in juiste netwerkomgeving
en voor het up to date houden van de netwerkomgeving.
Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de
Programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren,
te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op
welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen,
ook niet indien de betreffende derde de Programmatuur uitsluitend ten behoeve
van Opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal de Programmatuur niet wijzigen
en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van
derden (‘timesharing’). Konica Minolta is nimmer verplicht de broncode van de
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Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur voortgebrachte
technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever mag voor beveiligingsdoeleinden zelf één kopie van de
Programmatuur maken, doch uitsluitend voor eigen gebruik en mits merken en
auteursrechtaanduidingen niet worden gewijzigd. Opdrachtgever mag het
vervaardigen van kopieën niet laten uitvoeren door derden. Aanduidingen van
eigendoms- en auteursrechten mogen niet worden verwijderd. Ten aanzien van
kopieën van de Programmatuur gelden de gebruiksbeperkingen van het in deze
voorwaarden en in de licentievoorwaarden bepaalde betreffende intellectuele
eigendom en gebruiksrecht.
Konica Minolta is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming
van de Programmatuur welke niet mogen worden verwijderd of ontweken.
Opdrachtgever is niet bevoegd Programmatuur te vervreemden of onder welke
titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden
te doen gebruiken.
Het gebruiksrecht eindigt in ieder geval wanneer op de Programmatuur beslag
wordt gelegd, de geldigheidstermijnen zijn verstreken en/of indien de
overeenkomst wordt beëindigd. Onverwijld na het eindigen van het gebruiksrecht
van de Programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van
de Programmatuur aan Konica Minolta retourneren.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor backup van haar data, voor het herstel in
geval van een systeemcrash, voor alle controle en beveiligingsprocedures en een
adequaat systeembeheer. Alle gevolgen van het gebruik door Opdrachtgever van
de door Konica Minolta ter beschikking gestelde Programmatuur zijn voor rekening
en risico van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste versies van licenties voor
operating systeem en databases, tenzij expliciet anders overeengekomen.

11.

Intellectuele eigendom
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De intellectuele eigendomsrechten - waaronder begrepen auteursrechten,
octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten, welke ten
aanzien van Programmatuur of Software kunnen worden uitgeoefend, berusten bij
Konica Minolta en/of haar leveranciers en worden nimmer overgedragen aan
Opdrachtgever.
Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken, waaronder
Programmatuur en andere materialen, deel uitmaken van de voorwaarden en dat
deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Konica Minolta of diens
Licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze zaken geheim te
houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te
gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder
derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van
Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de Software of Programmatuur
behoeven te gebruiken. Opdrachtgever zal deze geheimhouding ook opleggen
aan alle personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever die de
Software of Programmatuur mogen gebruiken.

11.2

ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. Konica
Minolta zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Konica
Minolta staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging
niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van Opdrachtgever op
verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van
Opdrachtgever
wegens
niet-nakoming
van
de
overeenkomst.
Betalingsverplichtingen
van
Opdrachtgever
betreffende de
verrichte
werkzaamheden blijven in stand.
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Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden
De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde
medewerker zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en
uren, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de werken rusttijden en de arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker
voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.
Opdrachtgever zal Konica Minolta zo spoedig mogelijk informeren omtrent enig
voorgenomen bedrijfssluiting gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien
Opdrachtgever nalaat om Konica Minolta tijdig te informeren, is Opdrachtgever
voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Konica Minolta het
overeengekomen tarief verschuldigd.
Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de ter beschikking gestelde medewerker
gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen
medewerkers gehouden is.
Opdrachtgever is jegens de ter beschikking gestelde medewerker en Konica
Minolta verantwoordelijk voor de nakoming van de relevante wetgeving en de uit
de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het
gebied van de veiligheid op de werkplek en de goede arbeidsomstandigheden in
het algemeen.
Prijs en betaling
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 – 1.6 van de Algemene Voorwaarden
geldt hetgeen bepaald in dit artikel.
Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht van Opdrachtgever per
dag langer werkt dan het overeengekomen aantal uren danwel buiten de bij Konica
Minolta gebruikelijke werkuren en/of werkdagen, is Opdrachtgever voor deze uren
het voor Konica Minolta gebruikelijke extra-uurtarief verschuldigd.
Indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen zal Konica Minolta elke factuur
vergezeld doen gaan van een specificatie op basis van de door Opdrachtgever
geaccordeerde urenstaten. Bij verschil tussen de urenstaten van Konica Minolta
en de uren bijgehouden door Opdrachtgever, geldt de bij Konica Minolta
aanwezige urenstaat voor de facturering als volledig bewijs, behoudens door
Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
Konica Minolta is gerechtigd om de tarieven van de ter beschikking gestelde
medewerker aan te passen indien diens functie of taakomschrijving wijzigt. Konica
Minolta zal dit schriftelijk uiterlijk dertig (30) dagen voor de ingangsdatum aan
Opdrachtgever mededelen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met
een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen veertien (14)
dagen na datum kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te beëindigen tegen de
datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
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Toepasselijkheid
De in deze module “Dienstverleningen” vermelde bepalingen zijn naast de
Algemene Voorwaarden van toepassing indien Konica Minolta tegen vergoeding
medewerkers ter beschikking stelt aan Opdrachtgever (detachering) om het onder
diens leiding en toezicht, anders dan krachtens een met deze derde gesloten
arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten.
Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden met de
bepalingen van de onderhavige module, prevaleren deze laatste.
Diensten
Konica Minolta zal de ter beschikking gestelde medewerker aan Opdrachtgever
ter beschikking stellen om onder zijn leiding en toezicht werkzaamheden te
verrichten conform hetgeen tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Indien
partijen niet anders schriftelijk zijn overeengekomen zal de ter beschikking
gestelde medewerker op basis van veertig uur per week tijdens de voor Konica
Minolta gebruikelijke werktijden en werkdagen aan Opdrachtgever ter beschikking
worden gesteld.
Opdrachtgever kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts te werk
stellen voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor
werkzaamheden in het buitenland indien Konica Minolta daarmee vooraf
schriftelijk heeft ingestemd.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker op
zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om onder diens leiding en
toezicht werkzaam te zijn behoudens indien partijen dit schriftelijk zijn
overeengekomen.
Duur en beëindiging overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde duur. Indien
partijen hieromtrent niets zijn overeengekomen, heeft de overeenkomst een
looptijd voor onbepaalde duur.
Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur geldt voor elk der
partijen een opzegtermijn zoals overeengekomen. Bij gebreke van een specifieke
regeling zal de opzegtermijn één kalendermaand bedragen. Opzegging dient
schriftelijk te geschieden. Konica Minolta zal wegens opzegging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
De voor bepaalde duur aangegane overeenkomst eindigt van rechtswege na
afloop van de overeengekomen duur.
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Aansprakelijkheid; vrijwaring
Konica Minolta is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afdracht van de voor
de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de overeenkomst met
Opdrachtgever te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en
omzetbelasting. Konica Minolta vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen van
de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale
verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met Opdrachtgever
verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Konica Minolta
onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de
rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van
eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Konica Minolta. Opdrachtgever zal
daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Konica Minolta
verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze
rechtsvorderingen te verweren.
Konica Minolta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de ter
beschikking gestelde medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden
die onder toezicht en leiding c.q. regie van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade die de ter beschikking gestelde
medewerker lijdt gedurende of vanwege de aan hem opgedragen
werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Konica Minolta voor alle aanspraken
van derden voortvloeiende uit of terug te voeren op de werkzaamheden verricht
door de ter beschikking gestelde medewerker in het kader van de overeenkomst.
Opdrachtgever vrijwaart Konica Minolta voor elke aansprakelijkheid
voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood van de ter beschikking gestelde
medewerker verband houdende met de uitoefening van de tussen Konica Minolta
en Opdrachtgever aangegane overeenkomst.
Rechten van intellectuele of industriële eigendom
Bij deze vorm van dienstverlening berusten de rechten van intellectuele eigendom
op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde programmatuur, websites en
databestanden bij Opdrachtgever. Voor zover voor de overdracht een nadere akte
zou zijn vereist, zal Konica Minolta op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de
overdracht van zodanige rechten zijn medewerking verlenen. De kosten van het
vestigen van deze rechten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Vervanging
Konica Minolta spant zich ervoor in dat de ter beschikking gestelde medewerker
gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft. Ook indien de
overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde
persoon, is Konica Minolta steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze
persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde
kwalificaties.
Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde
medewerker te verzoeken (i) indien de ter beschikking gestelde medewerker
aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en
Opdrachtgever dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden
schriftelijk aan Konica Minolta kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige
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