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Aanvullende voorwaarden bij  
opdrachten industrieel ontwerpen  

2021 

Toelichting  
Deze Aanvullende Voorwaarden kunnen gebruikt worden bij opdrachten voor het tot 
stand brengen van een industrieel ontwerp. Het betreft aanvullingen en afwijkingen op de 
Algemene Voorwaarden BNO 2021 en daarom wordt geadviseerd om deze, voorzover 
relevant en voorzover gewenst, expliciet op te nemen in de offerte waarin de Algemene 
Voorwaarden BNO 2021 van toepassing worden verklaard. Let op: bij artikel 5.3 dient een 
keuze gemaakt te worden  

Het is van groot belang zich te realiseren dat iedere andere aanvulling of afwijking van de 
bepalingen verstrekkende gevolgen kan hebben voor de aansprakelijkheid en, in het 
voorkomende geval, de dekking door de aansprakelijkheidsverzekering. Het verdient dan 
ook de voorkeur overige aanvullende of afwijkende afspraken altijd voor te leggen aan een 
juridisch adviseur (van de BNO) of aan de (tussenpersoon van de) verzekering. (zie ook de 
toelichting op de Algemene Voorwaarden BNO 2021).  

Voor licentieverlening voor reeds bestaande ontwerpen, kan eventueel ook gebruik 
gemaakt worden van de Licentieovereenkomst Industrieel Ontwerpen of de 
Royaltyovereenkomst.  

Voor een overdracht van rechten kan gebruik gemaakt worden van de Aanvullende 
Voorwaarden Intellectuele eigendomsrechten.  

Voorbeeldteksten:  

In afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden BNO (2021) welke op deze 
offerte van toepassing zijn, en welke u als bijlage bij deze offerte aantreft (of: welke u reeds 
eerder zijn toegezonden), gelden de volgende bepalingen:  

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten  

4.3 Naamsvermelding ontwerper en credits. 
Indien het resultaat zich er voor leent zal de opdrachtgever (laten) zorgdragen voor 
naamsvermelding van de ontwerper op het resultaat/de verpakking van het resultaat. De wijze 
waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden zal in onderling overleg worden vastgesteld.  

Bij publiciteit rondom het resultaat zal de opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage 
van de ontwerper duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden 
betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het resultaat dan zal de opdrachtgever 
ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het resultaat de 
bijdrage van de ontwerper duidelijk te vermelden.  

4.6 Bescherming en handhaving rechten. 
De ontwerper zal, ingeval van inbreuk op de aan hem toekomende rechten op het resultaat, 
desgewenst en ter bescherming en handhaving jegens derden van de bij deze overeenkomst 
aan de opdrachtgever toekomende rechten, de opdrachtgever machtigen om de uit zijn 
auteursrecht voortvloeiende rechten uit te oefenen en daartoe, op eigen kosten op naam van 
de ontwerper, zowel in als buiten rechte, op te treden. Bij alle maatregelen tot dit doel zullen 
partijen elkaar alle benodigde gegevens verstrekken.  
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5 Gebruik van het resultaat  

5.3 Wijzigingen in het resultaat. 
In afwijking van artikel 5.3 is het de opdrachtgever toegestaan in het resultaat wijzigingen aan 
te (laten) brengen of het resultaat verder uit te (laten) werken, onder de voorwaarde dat de 
opdrachtgever het basisconcept en de eventuele richtlijnen van de ontwerper zal respecteren 
en volgen.  

Alternatief: 
5.3 Wijzigingen in het resultaat.  

In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.3 dat de opdrachtgever zonder toestemming van de 
ontwerper geen wijzigingen in het resultaat zal aanbrengen geldt dat de ontwerper deze 
toestemming niet kan onthouden indien dit in strijd met de redelijkheid zou zijn. De 
opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging de ontwerper als eerste in de 
gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, 
op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.  

5.6 Varianten op het resultaat. 
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder de toestemming van de ontwerper een 
variant of afgeleide van het resultaat te maken of (elementen van) het resultaat binnen andere 
resultaten of werken toe te passen of te gebruiken.  

 

Dit voorbeeld is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. De BNO is echter niet 

aansprakelijk voor nadelige gevolgen of schade, van welke aard ook, voortkomend uit 

gebreken in de inhoud of uit gebruik van dit voorbeeld. 

 


