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ESCROW-DEELNAMEVOORWAARDEN 
 

Dit zijn de Escrow-deelnamevoorwaarden van de continuïteitsregeling van de Software Borg Stichting, een 

stichting, statutair gevestigd te gemeente Groningen en kantoorhoudende te 9753 TB Haren, Felland Noord 10, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02050636 (hierna: Software Borg) en de Stichting 

12Build Secure, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Wierden en kantoorhoudende te 

Kloosterhoeksweg 7b, 7642LZ, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64054306 (hierna: de 

Stichting). 

 

Deze Escrow-deelnamevoorwaarden bevatten alle rechten en plichten van u, Software Borg en de Stichting. Door 

het sluiten van een Licentieovereenkomst met Service Level Agreement met uw Licentiegever heeft u deze 

Escrow-deelnamevoorwaarden geaccepteerd. 

 
 
Artikel 1. Scope van deze Escrow-deelnamevoorwaarden en definities 

1. Deze Escrow-deelnamevoorwaarden bevatten alle afspraken die van toepassing zijn op de 
Continuïteitsregeling die uw Licentiegever samen met Software Borg en de Stichting heeft ingeregeld. 

2. In deze Escrow-deelnamevoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, in zowel enkelvoud als 
meervoud: 
a. Activering: het recht voor de Stichting om met behulp van de Recoveryomgeving de Software en 

SaaS-Dienstverlening via een nieuwe live-omgeving voor Deelnemers en Bouwspecialisten 
beschikbaar te maken, na bevestiging door de Notaris; 

b. Afgifte: de Afgifte van het Depotobject door de Notaris aan de Stichting; 
c. Auteursrechthebbende: 12Build Secure B.V. gevestigd te Nijverdal aan de Ernst Machstraat 10, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08157566 
d. Bouwspecialisten: een Deelnemer die gebruik maakt van de Software als vragende partij voor een 

bouw-gerelateerde dienst en/of een bouw(deel)project, zoals een bouwspecialist, architect, 
calculator of een leverancier van bouwmaterialen; 

e. Depotobject de Broncode en de objectcode van de Software en hetgeen overigens wordt 
gedeponeerd, wat wordt vastgelegd op een of meerdere (elektronische) gegevensdrager(s); 

f. Broncode: het als zodanig aangeduide geheel van computerinstructies, vastgelegd in een (hogere) 
programmeertaal, welk geheel, samen met de hulpmiddelen, informatie, documentatie en andere 
daartoe behorende goederen waaronder web code, app code & configuratie, backend code (incl 
zelf gemaakte koppelingen), deploy-mentscripts, buildscripts, database / stored procedures, 
licentiegeneratoren, en gebruikte third party com-ponenten (COTS en OS components en -
frameworks), wat de basis vormt voor de Software van de Deelnemer; 

g. Continuïteitsregeling: de regeling die Licentiegever samen met Software Borg, Stichting en de 
Notaris heeft opgezet ten behoeve van u als Deelnemer met als doel het verzorgen van de 
continuïteit van de Software.  

h. Data: alle gegevens(bestanden), die door Deelnemer worden verwerkt met behulp van de Software 
en alle overige gegevens(bestanden) die door het gebruik van de Software worden gegenereerd, 
ongeacht onder wiens verantwoordelijkheid 

i. Deelnemer: de Hoofdaannemer, die met Licentiegever een Service Level Agreement heeft 
afgesloten die recht geeft op deelname aan de Continuïteitsregeling als bedoeld in de Escrow-
deelnamevoorwaarden; 

j. Depot: de overdracht van het Depotobject door de Licentiegever aan de Notaris; 
k. Escrow-overeenkomst : de overeenkomst tussen Auteursrechthebbende, Exploitant, Licentiegever, 

Stichting, Notaris en Software Borg. 
l. Gebruiksrecht: de bevoegdheid die voor Deelnemers uit deze Escrow-deelnamevoorwaarden 

voortvloeit in verband met de Software na Afgifte en/of Activering; 
m. Exploitant: 12Build Group B.V., gevestigd te Nijverdal aan de Ernst Machstraat 10, ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 61502596 
n. Hoofdaannemer: een Licentienemer die gebruik maakt van de Software als aanbiedende partij van 

een bouwgerelateerde dienst en/of een bouw(deel)project; 
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o. Licentiegever: 12Build Sales B.V., gevestigd te Nijverdal aan de Ernst Machstraat 10, ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63719444, die de ontwikkelaar en leverancier van de 
Software is; 

p. Licentienemer: de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon, die krachtens een 
Licentieovereenkomst met Licentiegever, gerechtigd is tot het gebruik van de Software; 

q. Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Licentiegever en Licentienemer, waarbij 
Licentienemer het recht (de licentie) wordt gegeven om de Software te gebruiken; 

r. Notaris: de bewaarstichting bij wie de Broncode wordt gedeponeerd en waarvan een notaris, zijnde 
lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie bestuurder of één van de bestuurders is; 

s. Partijen: Software Borg, Notaris, Deelnemer, Auteursrechthebbende, Exploitant, Licentiegever en 
Stichting gezamenlijk; 

t. Recoveryomgeving: de meest actuele kopie van de Software, Broncode en Data zoals die door 
Auteursrechthebbende aan Exploitant en Licentiegever ter beschikking wordt gesteld, en door 
Licentiegever aan Deelnemers wordt geleverd. Dit omvat ook de Data. Deze Recoveryomgeving is 
in eigendom bij de Stichting; 

u. Service Level Agreement: de overeenkomst tussen Licentiegever en Deelnemer op grond waarvan 
deelname aan de continuïteitsregeling, waarop de Escrow-deelnamevoorwaarden van toepassing 
zijn, tot stand komt; 

v. Software: het geheel van software en hostingdiensten dat het softwareprogramma vormt, waarvan 
de Broncode wordt gedeponeerd, en die nu voor Licentienemers beschikbaar is gemaakt door 
Licentiegever via het besloten gedeelte van de website www.12build.com, daaronder uitdrukkelijk 
begrepen (toekomstige) aanpassingen, veranderingen, aanvullingen en vernieuwingen, alsmede 
toekomstige versies en (andere) ontwikkelingen en wijzigingen daarvan; 

 
Artikel 2. Doel en uitvoering van de Continuïteitsregeling 
1. Auteursrechthebbende, Exploitant en Licentiegever hebben als waarborg voor de continuïteit in het gebruik 

van de Software een Continuïteitsregeling ingeregeld met Software Borg, de Stichting en de Notaris. Het 
doel van de Continuïteitsregeling is om het ongestoorde gebruik van de Software te bewerkstelligen voor 
Deelnemers en Bouwspecialisten in het geval dat er sprake is van een grond voor Afgifte en Activering. 
Hiervoor wordt de Broncode van de Software bij de Notaris gedeponeerd en is er een Recoveryomgeving 
opgezet die onder controle staat van de Stichting. 

2. Tussen Auteursrechthebbende, Exploitant, Licentiegever, Software Borg, de Stichting en Notaris zijn 
gronden voor Afgifte en Activering overeengekomen, zoals opgenomen in de Escrow-overeenkomst  en 
tevens zijn opgenomen in artikel 4 van deze Escrow-deelnamevoorwaarden. Indien en zodra de Stichting 
haar recht op Afgifte en/of Activering heeft uitgeoefend en door de Notaris Afgifte en/of Activering is 
bewerkstelligd, zal de Stichting uiterlijk binnen vijf werkdagen de Deelnemer op zijn kosten in staat stellen 
gebruik te maken van de Software via een nieuwe live-omgeving met behulp van de Recoveryomgeving 
conform het Gebruiksrecht als beschreven in artikel 5 van deze Escrow-deelnamevoorwaarden. 

3. Indien het de Stichting of Software Borg blijkt of doet blijken dat Deelnemer de Software na Activering in 
strijd met het Gebruiksrecht als bedoeld in artikel 5 van deze Escrow-deelnamevoorwaarden gebruikt of 
wil gaan gebruiken, dan kunnen de Stichting en Software Borg het gebruik van de Software blokkeren. 

4. Auteursrechthebbende zal jaarlijks de Broncode van de Software deponeren bij de Notaris. Voordat dit 
plaatsvindt zal Software Borg een juridische controle doen op de auteursrechten op de Software en een 
technische controle uitvoeren op de Broncode en op de te verwachten werking van de 
Recoveryomgeving. Deze controle voert Software Borg uit middels een door Software Borg te bepalen 
procedure. Van de technische controle wordt een verslag opgemaakt dat aan Deelnemer zal worden 
verstrekt. 

5. Software Borg verplicht zich: 
a. om naar redelijkheid ervoor zorg te dragen dat Auteursrechthebbende aan zijn verplichting tot 

deponering van de Broncode uit hoofde van de Escrow-overeenkomst voldoet; 
b. door middel van steekproefsgewijze controle te (laten) controleren of verwacht mag worden dat de te 

deponeren Broncode en de Recoveryomgeving voldoen aan de bij of krachtens de Escrow-
overeenkomst gestelde eisen; 

c. aan Deelnemer verslag te doen van de verrichte controle met een overzicht van de gedeponeerde 
Software; 

6. De Stichting verplicht zich: 
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a. Deelnemer na Activering binnen 10 werkdagen voorlichting en ondersteuning te verschaffen 
over de wijze waarop de continuïteit van het gebruik van de Software zou kunnen worden 
gewaarborgd; 

b. na Activering voor rekening en risico van Deelnemer en eventueel andere betrokken Deelnemers, de 
begeleiding op zich te nemen om, voor zover mogelijk, zorg te dragen voor de continuïteit van de 
Software; 

c.    Deelnemer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de continuïteit van de 
Software en de Broncode, een en ander voor zover dit naar het oordeel van de Stichting of Software 
Borg noodzakelijk is in het kader van de Continuïteitsregeling of het informatiebeveiligingsbeleid van 
Deelnemer. 

d. een Recoveryomgeving in te regelen en actief te houden en die indien nodig in geval van een Activering 
te gebruiken om voor Deelnemer een nieuwe live-omgeving open te stellen met het oog op het 
ongestoorde gebruik van de Software en daarvoor de (financiële) middelen voorhanden te hebben om 
de Software gedurende minimaal 3 maanden en ten hoogste 6 maanden vanaf Activering beschikbaar 
te houden voor Deelnemers. 

e. om indien van toepassing, ervoor zorg te dragen te beschikken over geldige (hulp)licenties voor te 
gebruiken software van derden na Activering . 

 
Artikel 3. Verplichtingen Deelnemer 
1. Deelnemer verplicht zich: 

a. De Software na Activering uitsluitend conform het Gebruiksrecht als bedoeld in artikel 5 van deze 
Escrow-deelnamevoorwaarden te gebruiken en niet voor andere (exploitatie)doeleinden in welke vorm 
dan ook; 

b. om indien van toepassing, ervoor zorg te dragen te beschikken over geldige (hulp)licenties voor te 
gebruiken software van derden; 

c. tot aan de gebeurtenis die heeft geleid tot Activering te beschikken over een geldige 
Licentieovereenkomst en Service Level Agreement met Licentiegever en te hebben voldaan aan de 
financiële en overige verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten; 

d. om op elk verzoek van Software Borg een integrale kopie van zijn Licentieovereenkomst  en Service Level 
Agreement met Licentiegever aan Software Borg en de Stichting ter beschikking te stellen; 

e. na Activering de bepalingen en beperkingen van deze Escrow-deelnamevoorwaarden mede op te leggen 
aan derden die in zijn opdracht werken; 

f. op verzoek van Software Borg aan Software Borg alle schriftelijke documentatie en ander bewijs ter 
beschikking te stellen, die Software Borg nodig of nuttig acht om de Activering ten behoeve van 
Deelnemer te bewerkstelligen; 

g. Software Borg en de Stichting op de hoogte te stellen wanneer bij hem het gerede vermoeden bestaat 
van het (kunnen) ontstaan van een grond voor Activering . 

h. Na Activering een verwerkersovereenkomst in verband met de verwerking van persoonsgegevens te 
sluiten met de Stichting; 

 
Artikel 4.  Activering  

1. De Stichting heeft zowel recht op Afgifte van het Depotobject als recht op Activering van de 
Recoveryomgeving als sprake is van een of wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich 
voordoen: 

a. overeenstemming tussen Auteursrechthebbende en Software Borg, dat dit recht op Afgifte 
mag worden uitgeoefend, doch eerst nadat hiervan door de genoemde partijen schriftelijk 
mededeling aan de Notaris is gedaan; 

b. inschrijving van de ontbinding van Auteursrechthebbende, indien deze een rechtspersoon of 
personenvennootschap is, in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel; 

c. vonnis van faillietverklaring van Auteursrechthebbende, vonnis waarbij aan 
Auteursrechthebbende surseance van betaling is verleend, of vonnis waarbij de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van Auteursrechthebbende 
toepasselijk is verklaard, zelfs als dit vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan; 

d. overdracht van de (rechten op de) Broncode of de Software door Auteursrechthebbende aan 
een ander, waarvan in een gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat deze overdracht zonder 
inachtneming van de Escrow-overeenkomst heeft plaatsgevonden; 

e. gerechtelijke uitspraak, ongeacht of deze “uitvoerbaar bij voorraad” is verklaard, waarbij: 
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i vastgesteld is dat door Auteursrechthebbende niet, niet tijdig of niet behoorlijk is voldaan aan één of 
meerdere verplichtingen uit hoofde van de Escrow-overeenkomst, waardoor de belangen van 
Licentienemers kunnen worden geschaad en dat in de gegeven omstandigheden uitoefening van het recht 
op Afgifte door Software Borg gerechtvaardigd is; of 
ii vastgesteld is dat Auteursrechthebbende het onderhoud en/of vernieuwing van de Software heeft 
gestaakt en niet op basis van een open-urencalculatie bereid is ten behoeve van de Licentienemers die zulks 
wensen de Software te onderhouden en/of te vernieuwen. 

2. De Stichting heeft zowel recht op Afgifte van het Depotobject als recht op Activering van de 
Recoveryomgeving als sprake is van een of wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich 
voordoen: 

a. inschrijving van de ontbinding van Exploitant en/of Licentiegever, indien deze een 
rechtspersoon of personenvennootschap is, in het Handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel; 

b. vonnis van faillietverklaring van Exploitant en/of Licentiegever, vonnis waarbij aan Exploitant 
en/of Licentiegever surseance van betaling is verleend, of vonnis waarbij de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van Exploitant en/of Licentiegever 
toepasselijk is verklaard, zelfs als dit vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan; 

3. Indien het recht op Afgifte en Activering voor de Stichting is ontstaan ingevolge artikel 4 lid 2 sub a of b van 
deze Escrow-deelnamevoorwaarden, is het de Stichting pas toegestaan over te gaan tot uitoefening van haar 
recht op Afgifte en Activering wanneer Auteursrechthebbende niet binnen 3 werkdagen na het uitspreken 
van het vonnis schriftelijk aan de Stichting en Software Borg heeft bevestigd de Software beschikbaar te 
houden voor Licentienemers, tenzij uit gedragingen of mededelingen van de bewindvoerder of curator van 
Exploitant en/of Licentiegever voortvloeit dat de beschikbaarheid van de Software alsnog niet gewaarborgd 
is.  

4. Indien het recht op Afgifte en Activering voor de Stichting is ontstaan ingevolge artikel 4 lid 1 sub c van deze 
Escrow-deelnamevoorwaarden, is het de Stichting pas toegestaan over te gaan tot uitoefening van haar 
recht op Afgifte en Activering wanneer de bewindvoerder of curator van Auteursrechthebbende aan 
Software Borg niet binnen 3 werkdagen na het uitspreken van het vonnis schriftelijk heeft bevestigd de 
Software beschikbaar te houden voor Licentienemers. Zodra uit gedragingen of mededelingen van de 
bewindvoerder of curator van Auteursrechthebbende voortvloeit dat de beschikbaarheid van de Software 
alsnog niet gewaarborgd is, bijvoorbeeld omdat de hostingprovider geen betalingen heeft ontvangen en 
diens dienstverlening stopt, vervalt deze opschortende voorwaarde om over te gaan tot het verzoek tot 
Afgifte en/of Activering. Afgifte en/of Activering zal tevens pas na de hiervoor genoemde termijn kunnen 
plaatsvinden indien er geen sprake is van een derde die de continuïteit in het gebruik van de Software 
voortzet en die een nieuwe Escrow-overeenkomst sluit, dan wel in de plaats treedt met in achtneming van 
alle verplichtingen op grond van die Escrow-overeenkomst. 

5. De kosten van Activering en/of Afgifte van het Depotobject, met inbegrip van de kosten van gerechtelijke 
procedures waarin de Notaris wordt betrokken, komen ten laste van de Deelnemer, met dien verstande, dat 
de Notaris van de Stichting kan verlangen kosten voor te schieten. 

 
Artikel 5. Gebruiksrecht  
1. De Deelnemer heeft het recht op het gebruik van de Software via de Recoveryomgeving onder de 

opschortende voorwaarde dat er een Activering heeft plaatsgevonden. Het Gebruiksrecht omvat het 
gebruik van de Software met alle rechten en beperkingen gelijk aan de het gebruik van de Software en het 
Gebruiksrecht dat via de Licentieovereenkomst aan Deelnemer is verstrekt. Dit omvat uitdrukkelijk niet het 
recht op ondersteuning (support) en onderhoud of enige service levels, tenzij de Stichting dat na Activering 
met Deelnemer alsnog overeenkomt. 

2. Het is de Deelnemer alleen toegestaan gebruik te maken van de Software na Activering voor zover dat ten 
behoeve is van het gebruik van de Software zoals dat aan hem ingevolge de Licentieovereenkomst is 
verstrekt. 

 
Artikel 6. Geheimhouding 
1. Partijen dragen er zorg voor dat alle van de wederpartij ontvangen gegevens waarvan men weet of 

redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die 
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 
Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig 
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zijn aangeduid. Alle (juridische en technische) informatie over de Continuïteitsregeling en de Software 
worden te allen tijde beschouwd als vertrouwelijk. 

2. De partij die vertrouwelijke gegevens aan zijn wederpartij verstrekt en laat verwerken, staat ervoor in dat 
hij daartoe gerechtigd is. De betreffende partij vrijwaart voorts zijn wederpartij voor alle aanspraken die 
vanwege de verstrekking en de verwerking van de gegevens door derden op die wederpartij zouden kunnen 
worden gemaakt. 

 
Artikel 7. Kosten 
1. Deelnemer is verschuldigd aan Software Borg en de Stichting een vergoeding van de kosten, waaronder 

personeels-, advocaat- en proceskosten en kosten van actuele deponeringen van de Broncode en hosting 
van de Software, die Software Borg en de Stichting na het ontstaan van het recht op Activering hebben 
moet maken ten behoeve van Deelnemer. Software Borg kan kosten tot € 750,- exclusief btw (per 
Deelnemer) zonder voorafgaande toestemming bij iedere Deelnemer in rekening brengen. Kosten die 
boven de genoemde € 750,- exclusief btw uitkomen zullen pas na instemming van Deelnemer(s) door 
Software Borg in rekening worden gebracht.  

2. Deelnemer zal door betalingen aan een curator of een derde niet bevrijd worden van de 
betalingsverplichtingen tegenover Software Borg en de Stichting. 

3. Facturen die door Software Borg en/of de Stichting worden gericht aan Deelnemer, kunnen per e-mail 
worden verstuurd en moeten binnen twee weken na dagtekening van de factuur zijn betaald. 

 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 
1. Software Borg is jegens Deelnemer enkel aansprakelijk voor zover in dit artikel is bepaald en voor directe 

schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van een verplichting die uit deze 
Escrow-deelnamevoorwaarden volgt dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.  

2. Als Software Borg voor schade jegens Deelnemer aansprakelijk kan worden gehouden en dekking daarvoor 
door de verzekeraar wordt verleend, dan zal de vergoeding nooit meer bedragen dan het bedrag dat de 
verzekeraar uitkeert.   

3. De aansprakelijkheid van Software Borg voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de deze Escrow-deelnamevoorwaarden, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is 
per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de 
vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert 
voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

4. Als Software Borg voor schade jegens Deelnemer aansprakelijk kan worden gehouden zoals opgenomen in 
dit artikel en de verzekeraar verleent geen dekking, dan zal het bedrag in totaal nooit meer bedragen dan €  
5.000,- per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij tevens de beperking geldt dat de aansprakelijkheid 
van Software Borg jegens alle Deelnemers gezamenlijk nooit meer dan € 50.000,- per 
schadeveroorzakende gebeurtenis is. 

5. Vergoeding van hogere schade of  indirecte schade zoals gevolgschade die geen direct verband hebben 
met de schadeveroorzakende gebeurtenis, gederfde winst, immateriële schade, gemiste besparing en 
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door 
Deelnemer voorgeschreven programmatuur van derden, gegevens of databestanden is uitgesloten, tenzij 
er sprake is van opzet of grove schuld.  

 
Artikel 9.  Algemeen 
1. Deelname van Deelnemer aan de Continuïteitsregeling vangt aan zodra de Deelnemer de 

Licentieovereenkomst mét Service Level Agreement met Licentiegever is aangegaan. De deelname aan de 
Continuïteitsregeling duurt voort zolang zij een geldige Service Level Agreement met Licentiegever heeft, 
tenzij de Escrow-overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd. Software Borg is gerechtigd de deelname van 
Deelnemer aan de Continuïteitsregeling per direct te beëindigen indien de Escrow-overeenkomst 
rechtsgeldig is geëindigd. Software Borg informeert Deelnemer hierover binnen 3 werkdagen na het besluit 
tot beëindiging. 

2. Software Borg is gerechtigd om de Continuïteitsregeling en de deelname van Deelnemer daaraan ook te 
beëindigen wanneer: 

a. na Activering, al dan niet na een doorstart van Auteursrechthebbende, Exploitant en/of 
Licentiegever, een nieuwe Escrow-overeenkomst is afgesloten met de houder(s) van de 
intellectuele eigendomsrechten op de Software en Deelnemer de mogelijkheid heeft om een 
nieuwe Escrow-deelnameovereenkomst af te sluiten met Software Borg. 
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b. Deelnemer niet aan de verplichtingen op grond van de Escrow-deelnamevoorwaarden voldoet, na 
eerst een ingebrekestelling te hebben ontvangen van Software Borg waarin Deelnemer een 
redelijke termijn heeft gekregen om de verplichting(en) alsnog na te komen en dit alsnog heeft 
verzuimd.  

c. Auteursrechthebbende, Exploitant, Licentiegever en/of de Stichting niet aan de verplichtingen op 
grond van de Escrow-overeenkomst voldoen/voldoet, na eerst een ingebrekestelling te hebben 
ontvangen van Software Borg waarin zij een redelijke termijn hebben/heeft gekregen om de 
verplichting(en) alsnog na te komen en dit alsnog hebben/heeft verzuimd.  

3. De Stichting heeft de verantwoordelijkheid om de continuïteit in het gebruik van de Software voor 
Deelnemers te waarborgen. Op verzoek en op kosten van de Stichting kan Software Borg hierbij 
ondersteunen, maar Software Borg zal nooit enige verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de 
continuïteit van de Software jegens Deelnemers. 

4. Software Borg heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van alle werkzaamheden aangaande en 
voortvloeiende uit deze Escrow-deelnamevoorwaarden. 

5. Indien een of meer bepalingen van deze Escrow-deelnamevoorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig 
worden verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Software Borg  heeft het recht om in dat 
geval een nieuwe bepaling van toepassing te verklaren, ter vervanging van de nietige of niet rechtsgeldige 
bepaling, die zo veel mogelijk de strekking van de nietige of niet rechtsgeldige bepaling volgt. 

6. Software Borg en de Stichting behouden zich het recht voor deze deelnamevoorwaarden van tijd tot tijd te 

wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd via www.softwareborg.nl/12build. Wijzigingen 

treden in werking één (1) maand na kennisgeving. Software Borg informeert de Deelnemer tijdig en proactief 

over de betreffende wijzigingen. 
7. In geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van de Escrow-

deelnameovereenkomst, prevaleert de Nederlandse versie. 
8. Software Borg is gerechtigd om al haar verslaglegging en facturatie elektronisch uit te voeren en toe te 

zenden. Betaaltermijnen en voorwaarden die door Partijen van toepassing zijn verklaard op inkooporders 
of purchase orders, worden door Software Borg nadrukkelijk van de hand gewezen. 

9. Software Borg, de Stichting en Notaris hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van 
de werkzaamheden uit hoofde van deze Escrow-deelnamevoorwaarden. 

10. Op de met Software Borg en de Stichting afgesloten overeenkomsten en deze Escrow-
deelnamevoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11. Ter zake van gerezen geschillen kunnen partijen arbitrage of mediation overeenkomen. 
12. Indien geen arbitrage of mediation wordt overeengekomen, is, in eerste aanleg, de bevoegde rechter te 

Groningen bevoegd. 
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