
Conceptovereenkomst Innovatiepartnerschap Fase 2. 

 

Inleiding 

De ondergetekenden, 
 
De provincie Overijssel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [functie], [naam], hierna 
te noemen: Opdrachtgever; 
 
En 

 
[Bedrijfsnaam], inschrijvingsnummer KvK [Vul hier het inschrijfnummer van de KvK in], statutair 

gevestigd aan de [adres], [postcode], te [plaats], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
[functie], [naam], hierna te noemen: Opdrachtnemer. 
 
Verder afzonderlijk en gezamenlijk tevens aan te duiden als ‘Partij’, respectievelijk ‘Partijen’. 
 

Overwegende dat: 
 
I. Opdrachtgever op (datum) de aanbesteding ‘Innovatiepartnerschap met Startup in 

Residence aanpak’, met kenmerk 100455 heeft uitgeschreven; 
 

II. Opdrachtgever in het kader van de aanbesteding de deelnemers de gelegenheid heeft 
geboden een Inschrijving in te dienen met een innovatieve oplossing voor één of meer 

Vraagstukken van Opdrachtgever; 
 

III. Opdrachtnemer daartoe op [datum] een Inschrijving heeft ingediend via Negometrix in de 

vorm van een Projectvoorstel, op basis waarvan Opdrachtnemer door de 
beoordelingscommissie van Opdrachtgever is geselecteerd als één van de partijen waaraan 
het Startup in Residence programma wordt aangeboden voor de uitwerking van het 

Projectvoorstel in de vorm van een Business Case en Plan van Aanpak; 
 

IV. Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van de doelstelling van 
Opdrachtgever met betrekking tot onderhavige aanbesteding;  
 

V. Opdrachtgever daartoe Opdrachtnemer van voldoende en correcte informatie heeft voorzien 
en–desgewenst- aan Opdrachtnemer verdere informatie zal verstrekken voor zover die 

informatie bij Opdrachtgever beschikbaar is; 
 

VI. Partijen hiermee een Overeenkomst aangaan voor het Startup in Residence programma van 
acht weken en voor de door Startup op te stellen Business Case en een Plan van Aanpak 
voor het volgende vraagstuk/ de volgende vraagstukken: [na(a)m(en) vraagstuk(ken)]. 

 
 

 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
  



Algemene bepalingen 

Artikel 1: Definities 
In deze overeenkomst worden de navolgende begrippen met een Beginhoofdletter gebruikt. Onder 
deze begrippen wordt verstaan: 
 
1.1. Bijlagen: aanhangsels bij de Overeenkomst, die integraal deel uitmaken van de 

Overeenkomst.  

 
1.2. Business Case: het door Opdrachtnemer op te stellen document ter uitwerking van de 

Inschrijving, waarin onder andere de haalbaarheid van de innovatie oplossing wordt 
bepaald. 
 

1.3. Fase 1: Mededingingsfase. De fase waarin de markt wordt uitgenodigd een Projectvoorstel 

aan te leveren middels een Inschrijving, welke vervolgens door de beoordelingscommissie 

wordt beoordeeld. Aan het eind van fase 1 vindt er een selectie plaats van Partijen die 
mogen deelnemen aan fase 2. 
 

1.4. Fase 2: Onderzoeks- en ontwikkelingsfase. De fase waarin waarin de geselecteerde 
Partijen deelnemen aan het Startup in Residence programma, een Business Case 
opleveren en een Plan van Aanpak voor fase 3 aanleveren. Aan het eind van fase 2 vindt 

er een selectie plaats van Partijen die mogen deelnemen aan fase 3. 
 

1.5. Fase 3: Testfase. De fase waarin de geselecteerde Partijen de door hen aangedragen 
oplossing ontwikkelingen en in de praktijk gaan testen. Aan het eind van fase 3 vindt er 
een selectie plaats van Partijen die mogen deelnemen aan fase 4. 
 

1.6. Fase 4: Commerciële fase. De fase waarin Opdrachtgever de ontwikkelde en geteste 

oplossing gaat afnemen.  

 
1.7. Inschrijver: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Inschrijving heeft gedaan. 

 
1.8. Inschrijving: de aangedragen innovatieve oplossing van Inschrijver ter oplossing van het 

vraagstuk.  

1.9. Opdrachtgever: Provincie Overijssel. 
 

1.10. Opdrachtnemer: de Inschrijver aan wie fase 2: onderzoek- en ontwikkelingsfase wordt 
gegund en daarbij deelname aan het het Startup in Residence programma in het kader van 
deze aanbesteding wordt verleend. 
 

1.11. Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
waarvan de Bijlagen onderdeel uitmaken. 
 

1.12. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
 

1.13. Plan van Aanpak: het door Opdrachtnemer gedurende fase 2: Onderzoek- en 

ontwikkelingsfase op te stellen plan voor de uitvoering van fase 3: Testfase. 
 

1.14. Projectvoorstel: de inschrijving van Uitvoerder met een voorstel en een omschrijving van 
een innovatief plan voor oplossing van groot stedelijke problematiek (fase 1); 

 

1.15. Startup in Residence programma: Het door Opdrachtgever aan de geselecteerde 
winnaars van de aanbesteding aangeboden programma o.a. bestaande uit trainingen, 
workshops en/of netwerkbijeenkomsten, begeleiding door professionele mentor/coach en 
de beschikking over een werkplek tijdens de periode dat de Business Case en het Plan van 
Aanpak worden uitgewerkt. 

 

1.16. Uitvraag: het document waarin Opdrachtgever zijn eisen, wensen en voorwaarden heeft 
verwoord en waarop de Inschrijver zijn Inschrijving dient te baseren, inclusief bijlagen. 
 



1.17. Vraagstukken: de zeven in de Uitvraag omschreven maatschappelijk problemen 

waarvoor de Provincie op zoek is naar innovatieve oplossingen.  
 

Artikel 2: Voorwerp van de Overeenkomst 
2.1. Opdrachtnemer verplicht zich om binnen het door Opdrachtgever als opdracht beschikbaar 

gestelde Startup in Residence programma een Business Case en Plan van Aanpak op te 
stellen, waarmee een oplossing wordt beoogd voor één van de Vraagstukken. 
 

2.2. Opdrachtnemer verplicht zich om deel te nemen aan het Startup in Residence programma. 
Deelname houdt in aanwezigheid bij de georganiseerde activiteiten door één of meerdere 
werknemers van Opdrachtnemer die inhoudelijk nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van de innovatie. 
 

2.3. Als Opdrachtnemer tekort schiet in zijn inspanningsverplichting voor het Startup in 
Residence programma of de door hem op te leveren Business Case en Plan van Aanpak, 

dan kan dat leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan het Startup in Residence 
programma en opzegging van de Overeenkomst.  
 

2.4. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van 
Opdrachtnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.  
 

2.5. Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na uitvoering van de overeenkomst 

voort te duren, behouden hun werking ook nadat de overeenkomst is uitgevoerd 
 

2.6. De navolgende documenten maken deel uit van de Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 
boven het later genoemde document: 
 

i. De Overeenkomst; 
ii. De Nota(‘s) van inlichtingen; 

iii. De uitvraag met kenmerk 100455;  
iv. De Inschrijving van Opdrachtnemer d.d. [datum]. 

 

Artikel 3: Wijziging van de Overeenkomst  

3.1. Partijen zijn gerechtigd een voorstel aan de andere partij te doen met de bedoeling de 
aard en omvang van (een) verplichting(en) op grond van de Overeenkomst in redelijkheid 
en op niet wezenlijke onderdelen te wijzigen. 
 

3.2. Wijzigingen van de Overeenkomst gelden vanaf het moment van schriftelijke aanvaarding 

door Partijen van de voorgestelde wijziging, welke wijzigingsdocumenten als Bijlage bij 
deze Overeenkomst zullen worden gevoegd. 
 

Artikel 4: Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

4.1. Onverlet hetgeen in de Overeenkomst is bepaald inzake tussentijdse beëindiging, dan wel 

verlengingen, wordt de Overeenkomst aangegegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de 
duur van fase 2: Onderzoek- en ontwikkelingsfase. Indien Opdrachtnemer wordt 
geselecteerd voor deelname aan fase 3: Testfase, dan wordt er een nieuwe overeenkomst 
afgesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.  
 

4.2. Zonder daartoe schadeplichtig te zijn is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op 
grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat Opdrachtnemer naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de 
Overeenkomst niet mag verwachten, tussentijds op te zeggen. Van onvoorziene 
omstandigheden als in dit artikel is in ieder geval sprake wanneer bij rechterlijke uitspraak 
de aan de Overeenkomst ten grondslag liggende aanbesteding onrechtmatig wordt 
geoordeeld en wanneer Opdrachtnemer niet meer aan de gestelde uitsluitingsgronden dan 
wel geschiktsheidseisen voldoet.  

 



Artikel 5: Tijden en plaats werkzaamheden 

5.1. Opdrachtgever verplicht zich ertoe het personeel van Opdrachtnemer, dan wel 
hulppersonen, toegang te verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden ter uitoefening 
van de Overeenkomst dienen te worden verricht, alsmede dit personeel of die in staat te 

stellen de werkzaamheden onder de bij Opdrachtgever gebruikelijke 
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden.  
 

5.2. Opdrachtnemer verplicht zich zijn personeel, dan wel door Opdrachtnemer ingehuurd ter 
uitoefening van de Overeenkomst, op te dragen de ter plaatse van de uitvoering geldende 
huisregels na te leven. Opdrachtgever is verplicht de geldende huisregels vóór aanvang 
van de werkzaamheden ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer 

dient zich over deze huisregels te informeren. 

Artikel 6: Prijs, aankoopverplichting 
6.1 De investering van €25.000 door Opdrachtgever in fase 2: onderzoek- en 

ontwikkelingsfase zal gefaseerd worden toegekend aan Opdrachtnemer voor fase 2: Bij 

gunning van het SiR programma  wordt € 10.000 euro uitgekeerd en € 15.000 euro bij 
oplevering van de businesscase en het plan van aanpak voor fase 3. 

6.2  De investering wordt overgemaakt aan de Opdrachtnemer op zijn bankrekening [IBAN-
nummer] 

6.3  De Opdrachtnemer heeft op geen enkele manier recht op aanvullende vergoeding van 
kosten en uitgaven in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

6.4  Indien de Opdrachtgever in Fase 4: Commerciële fase van deze aanbesteding besluit de 

door de Opdrachtnemer voorgestelde oplossing aan te schaffen, zullen de partijen een 
nieuwe overeenkomst opstellen met voorwaarden daartoe.  

 
Artikel 7 Intellectuele eigendom en geheimhouding  

7.1 Opdrachtnemers zijn de enige rechthebbenden op de Intellectuele Eigendomsrechten van 
de oplossing en alles wat verband houdt met de ontwikkelde oplossing. Niets in deze 
overeenkomst zal uitgelegd worden als een overdracht met betrekking tot enige 

intellectuele eigendomsrechten aan de Opdrachtgever, of als een licentie voor een gebruik 
buiten het kader van dit Startup in Residence programma met uitzondering  van de situatie 

dat Opdrachtnemer op eigen initiatief zonder toestemming van Opdrachtgever zich 
terugtrekt uit het programma. 

7.2  Alle informatie met betrekking tot technische oplossingen en Business Case die in het 
kader van dit Startup in Residence programma wordt gedeeld is enkel bestemd voor de 
Opdrachtgever ten behoeve van gebruik voor de uitvoering van deze overeenkomst en 
uitdrukkelijk niet bestemd voor verspreiding, vermenigvuldiging of andere wijze van 
openbaarmaking door de Opdrachtgever. Alle informatie die de Opdrachtgever verstrekt 

met betrekking tot de Vraagstukken is enkel bestemd voor de Opdrachtnemer ten behoeve 
van gebruik voor de uitvoering van deze overeenkomst en uitdrukkelijk niet bestemd voor 
verspreiding, vermenigvuldiging of andere wijze van openbaarmaking door de 
Opdrachtnemer. Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld door de 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke 
wederzijdse toestemming openbaar gemaakt worden.  

7.3  De kennis ingebracht door Opdrachtgever ten behoeve van de overeenkomst blijft 
eigendom van Opdrachtgever. Te denken valt aan kennis die ziet op processen, kosten en 
andere informatie over Opdrachtgever. Het staat Opdrachtgever vrij deze kennis met 
andere partijen te delen.    

7.4  Partijen spreken met deze overeenkomst geen exclusiviteit af.  
7.5 Alle publicaties, persevents en andere media-uitingen over het dit Startup in Residence 

programma dienen vooraf qua inhoud en timing te worden afgestemd tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemers. 
7.6 Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt ter zake van (gestelde) inbreuk op 

intellectuele of industriële eigendomsrechten van die derde, vergelijkbare aanspraken met 
betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen, 
waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, neemt de opdrachtnemer de behandeling van 
deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen rekening en risico 
over. De opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen 

die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken 

extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. 
 



Artikel 8: Verzekering 

8.1 Opdrachtnemer heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze 
verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd.  

8.2  Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift 

van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in het eerste lid 
bedoelde verzekering(en) dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het 
bestaan van deze verzekering(en) en het betaald zijn van de premie over. De door 
Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen 
prijzen en tarieven te zijn begrepen. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid  
9.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is 

tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te 
lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot 
een bedrag van:  

– € 150.000,– voor werkzaamheden in Fase 2. 
9.2 De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige  lid komt te vervallen:  

a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding;  

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de tekortschietende partij;  

c, in geval van een tussen Partijen gesloten verwerkersovereenkomst ten behoeve van de 
verwerking van persoonsgegevens, in de situatie dat Opdrachtnemer tekortschiet in de 
nakoming van deze verwerkersovereenkomst 

9.3 Alle kosten, waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente, die de opdrachtgever 
heeft gemaakt in verband met de behandeling van een aanspraak als bedoeld in het vorige 
lid, komen voor rekening van de opdrachtnemer.  

 
Artikel 10: Rechtsrelatie 
10.1 Partijen onderkennen dat voor het winnen van de aanbesteding een Startup in Residence 

programma en opdracht tot het opstellen van een Business Case en Plan van Aanpak wordt 
aangeboden en dat dit door Partijen niet wordt aangemerkt als loon. In het kader van het 

Startup in Residence programma is geen sprake van gezagsverhouding. Opdrachtnemer is 

binnen de kaders van het programma geheel zelfstandig en voert de opdracht naar eigen 
inzicht uit en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart zich er 
uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ten behoeve van andere opdrachtgevers al 
dan niet in dienstbetrekking werkzaamheden verricht. 

 
Artikel 11: Geheimhouding 
11.1  Opdrachtnemer maakt alle door Opdrachtgever verstrekte of op andere wijze aan hem 

bekend gemaakte of bekend geworden gegevens en kennis waarvan hij het vertrouwelijke 
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze (verder) bekend, 
behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot 
bekendmaking daarvan verplicht. Deze verplichting duurt ook voort na afloop van de 
overeenkomst. 

11.2  Opdrachtnemer verplicht alle personen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de 
Overeenkomst worden ingeschakeld de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsverplichting 

na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen. 
11.3  Opdrachtgever kan bij de Overeenkomst een boete stellen op het schenden van de 

geheimhoudingsverplichting.  
11.4 In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer, verbeurt de 

opdrachtnemer aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000, - per 
geval, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd enig ander aan de 

opdrachtgever toekomend recht, waaronder het recht op volledige schadevergoeding en 
nakoming. 

 
Artikel 14: Ontbinding  
14.1  Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag de Opdrachtgever de Overeenkomst 

door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:  
 

a) de Opdrachtnemer in verzuim komt met de nakoming van een verplichting uit hoofde van 
de Overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe 

betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; 
b) de nakoming door de Opdrachtnemer van een opeisbare verplichting uit hoofde van de  

Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt;  



c) de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet 

voorlopig, surséance van betaling wordt verleend;  
d) de door Opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten enig voordeel is of wordt 

aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de 

Opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.  
e) feiten of omstandigheden in relatie tot het bedrijf of de persoon van de opdrachtnemer 

bekend worden, die, waren deze bekend geweest vóór het tot stand komen van de 
overeenkomst, aanleiding zouden zijn geweest om geen overeenkomst met deze 
opdrachtnemer aan te gaan.  

14.4 De Opdrachtgever heeft het recht om deze Overeenkomst door schriftelijke opzegging te 
beëindigen indien de Opdrachtgever daartoe in enige civielrechtelijke procedure door de 

rechter veroordeeld wordt of indien duidelijk is dat de Opdrachtgever daartoe, na door 
derden daartoe te zijn aangesproken, door een rechter zal worden veroordeeld.  

 
Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht 
15.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

15.2 Elk geschil betreffende de totstandkoming, uitleg of de uitvoering van deze  

Overeenkomst, alsmede elk ander geschil ter zake of in verband met deze Overeenkomst 
zal in eerste aanleg ter beslechting aan de bevoegde rechter in het arrondissement 
Overijssel worden voorgelegd.  

Artikel 16: Slotbepalingen 
16.1 Afwijkingen of wijzigingen van deze Overeenkomst zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij 

uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge mededelingen 
hebben alleen rechtskracht wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtgever. 

16.2 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig 
worden, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over de   
bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, overleg plegen, teneinde een  
vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze 

Overeenkomst behouden blijft. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aldus op de laatste van de hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 
 

Provincie Overijssel    Opdrachtnemer      
    [plaats], [datum]  
[plaats], [datum]    [naam ondertekenaar]   

 
[functie ondertekenaar]    [functie ondertekenaar] 
 

 
 
Bijlagen:  

1. De Nota van inlichtingen d.d. [datum]; 
2. De Uitvraag van Opdrachtgever; 
3. De Inschrijving van Opdrachtnemer. 

 

Deze Bijlagen zijn reeds in bezit van Partijen en worden niet fysiek aan deze Overeenkomst 
gehecht. 

 


