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Artikel 15 – INTELECTUELE
EIGENDOM
15.1 Marry&More behoudt
zich alle rechten van
intellectuele eigendom voor
met betrekking tot producten
van de geest welke hij
gebruikt of heeft gebruikt
en/of ontwikkelt en/of heeft
ontwikkeld in het kader van
de uitvoering van de
opdracht, en ten aanzien
waarvan hij de auteursrechten
of andere rechten van
intellectuele eigendom heeft
of geldend kan maken.
15.2 Het is de opdrachtgever
uitdrukkelijk verboden die
producten, waaronder mede
begrepen
computerprogramma’s,
systeemontwerpen,
werkwijzen, adviezen,
(model)contracten en andere
geestesproducten van
Marry&More, een en ander in
de ruimste zin des woords, al
dan niet met inschakeling van
derden te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren.
Verveelvoudiging en/of
openbaarmaking en/of
exploitatie is slechts na
verkregen schriftelijke
toestemming van Marry&More
toegestaan.

