DEELNAME REGLEMENT
1. DEFINITIES
1. Project Manager
a. Opdrachtgever en Project Manager: Dit Project “So you think you can
BUILD” wordt door stichting ESTI, High Tech Campus 10 in Eindhoven
uitgevoerd in deze genoemd “Project Manager” in opdracht van de
Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen namens Aedes en 10
woningcorporaties in deze “Opdrachtgever” genoemd.
2. Uitvraag
a. Dit deelname reglement heeft betrekking op het Project “So you think you
can BUILD”, dit project betreft een eenmalige uitvraag.
3. Deelnemer en Officiële vertegenwoordiger
a. De Deelnemer is iedere natuurlijke en/ of rechtspersoon die deelneemt
aan deze uitvraag door indienen van een of meerdere voorstellen.
b. De Officiële vertegenwoordiger is de Deelnemer die namens een
consortium van partijen een of meerdere voorstellen indient. Deze
Officiële vertegenwoordiger is geheel zelfstandig verantwoordelijk voor
het informeren van eventuele samenwerkingspartners in het geval van
een groepsdeelname.
4. Voorstel
a. Ieder door de Deelnemer ingediend volledig deelnameformulier op de
portal van stichting ESTI met eventuele bijlagen dat is ingestuurd middels
de in dit deelnamereglement gestelde weg.
5. Opdrachtgever
a. De opdrachtgevers voor dit Project “So you think you can BUILD” zijn
Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen, Aedes de vereniging van
woningcorporaties en een tiental corporaties welke zijn Wonen Zuid,
Area, Domijn, Tiwos, Zayaz, Maasvallei, Thuis bij Antares, ZOwonen,
Wonen Limburg en Alwel. De entiteit die formeel de opdrachtgever is
betreft Stichting Conceptueel Bouwen, Postbus 295, 5670 AG Nuenen

2. ALGEMEEN
a) Door het indienen van een Voorstel voor de Uitvraag, verklaart de Deelnemer
zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement.
b) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de
Opdrachtgever zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
c) Data: overzicht van de relevante planning en termijnen voor de Uitvraag kunt u
vinden op de website www.soyouthinkyoucanbuild.nl.
d) Deelnemer is gehouden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Voorstel voor
deelname is niet ontvankelijk indien dit strijdig is met de geldende wet- en
regelgeving. Meerdere voorstellen per Deelnemer zijn toegestaan. Elk Voorstel
wordt afzonderlijk beoordeeld. Meerdere natuurlijke- en/of rechtspersonen
mogen in samenwerking voorstellen indienen onder de voorwaarde dat één (1)
individuele Deelnemer moet worden aangemerkt als officiële vertegenwoordiger
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per Voorstel. Deelnemer is verantwoordelijk voor controle op van toepassing
zijnde wet- en regelgeving en dienen te handelen in overeenstemming met dit
deelnamereglement voordat ze een Voorstel insturen om zeker te stellen dat
deelname rechtmatig is.
e) Deelnemer is verantwoordelijk voor het volgen van de regels en het beleid van
de eigen werkgever van de Deelnemer. Opdrachtgever en Project Manager
accepteren geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor een
dispuut voortvloeiend uit een conflict tussen werknemer en werkgever in relatie
tot deze Uitvraag.
f) Opdrachtgever en Project Manager behouden zich het recht voor om op elk
moment en zonder motivatie commentaar, blogs of andere berichten
gerelateerd aan de Uitvraag te verwijderen.

3. MOGELIJKE DEELNAME
1. De Uitvraag is open voor iedereen ouder dan 18 jaar en voor alle
rechtspersonen niet in surseance of faillissement.
2. Werknemers en familieleden van werknemers van Opdrachtgever en Project
Manager zijn uitgesloten van deelname.
3. Bestaande zakelijke contacten en leveranciers van Opdrachtgever en Project
manager zijn vrij om deel te nemen.
4. Deelnemer is geheel verantwoordelijk voor alle apparatuur, middelen, kosten,
data en andere diensten om op de website www.soyouthinkyoucanbuild.nl het
Voorstel te kunnen indienen. Alle kosten gerelateerd aan deelname zijn voor
rekening van de Deelnemer.

4. WIJZE VAN DEELNAME
a) Om deel te nemen dient de Deelnemer zich aan te melden op
www.soyouthinkyoucanbuild.nl als deelnemer.
b) De Deelnemer ontvangt dan de inloggegevens om een Voorstel in te kunnen
sturen.
c) Deelnemers moeten een volledig Voorstel indienen, dat wil zeggen inclusief
antwoord op de vragen in het deelnameformulier dat na aanmelden en inloggen
kan worden ingevuld op www.soyouthinkyoucanbuild.nl.
d) Bij het insturen van een Voorstel zorgt de Deelnemer dat alle gevraagde
informatie compleet is en accepteert de Deelnemer dat bij incomplete
informatieverstrekking de deelname ongeldig verklaard of geweigerd kan
worden.
e) Alle Voorstellen dienen bij voorkeur in het Nederlands te zijn geschreven,
eventueel mag een Voorstel in het Engels worden aangeboden. Bijlagen mogen
als .pdf, .xls, .xlsl, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .jpg of .png formaat worden
bijgevoegd. Weblinks naar publiek toegankelijke informatie zoals onlinevideo en
aanvullende informatie (bijvoorbeeld YouTube) mogen worden toegevoegd aan
het Voorstel. Er is een maximum van 10MB voor het complete Voorstel inclusief
bijlagen.
f) Opdrachtgever en Project Manager zijn niet aansprakelijk voor:
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a. Te laat ingestuurde Voorstellen, verloren gegane Voorstellen, beschadigd
geraakte Voorstellen, digitaal onleesbaar geraakte voorstellen, incomplete
of niet correcte Voorstellen, foutieve en/of niet ontvangen berichten en
miscommunicatie
b. Fouten, omissies, onderbrekingen, verwijderingen, defecten of vertraging
in het versturen van informatie. Ongeacht of dit ontstaat ten gevolge van
een technische of andere storing aan computer hardware, software,
communicatieapparatuur, communicatielijnen, data fouten, diefstal,
vernieling, ongeautoriseerde toegang of wijziging van Voorstel, verlies of
anders.
c. Elektronische communicatie of e-mails welke als gevolg van actieve of
passieve filtering in welke vorm dan ook, onvoldoende opslagcapaciteit of
door andere oorzaken niet zijn ontvangen op email accounts.
Opdrachtgever en Project Manager zijn niet aansprakelijk voor schade
aan computersystemen als gevolg van deelname, downloaden of
bekijken van informatie in relatie tot de Uitvraag.
g) Opdrachtgever en Project Manager houden het recht om op elk moment data
en informatie te veranderen, aan te passen, verwijderen of toe te voegen en hier
Deelnemers via het op het deelnameformulier ingevulde emailadres van op de
hoogte te stellen of op welke manier de Opdrachtgever en Project Manager
communicatie hieromtrent redelijk en billijk vinden. Deelnemers wordt dringend
geadviseerd regelmatig de website www.soyouthinkyoucanbuild.nl te
raadplegen.
Door het indienen van een Voorstel verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk
akkoord met de gestelde voorwaarden in dit deelname reglement. Deelnemer gaat
tevens onvoorwaardelijk akkoord met de beslissing van het evaluatieteam en
Deelnemer garandeert dat ze rechtmatig Deelnemer zijn in de Uitvraag. Als Deelnemer
niet alle voorwaarden kan accepteren dan verzoeken wij niet deel te nemen en geen
Voorstel in te sturen. Wij bevelen Deelnemer aan dit deelname reglement af te drukken
voor eigen referentie.

5. DOELSTELLING
Deze Uitvraag heeft als doel innovaties te vinden in de:
• De aanschafkosten: door innovaties in processen, materialen en installaties;
• Faal, gebruiks- en onderhoudskosten: door innovaties in kwaliteit, circulariteit en
zoveel mogelijk onderhoudsvrije/-arme materialen en ‘plug & play’ installaties;
• Uitvoering, het bezit, het ontwerp, financiering en/of exploitatie;
• Unieke samenwerkingen met partners in de waardeketen;
zodat het resultaat op de investering voor 50 jaar exploitatie substantieel verbetert. Met
als resultaat voor de woningcorporaties betaalbare nieuwbouw oplossingen voor
woningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens conform PMC 2 en 7 uit De
Woonstandaard. Er wordt uitgegaan van woningen met een huurprijs onder de eerste
aftoppingsgrens van € 634 (prijspeil januari 2021).
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6. DEELNAME CRITERIA RICHTLIJNEN
Deelnemers vullen het deelnameformulier op het platform volledig in, met bij voorkeur
beeldmateriaal en/of videomateriaal ter ondersteuning van hun Voorstel. Het
deelnameformulier kan alleen ingevuld worden door het correct aanmelden van de
deelnemer op het platform te vinden op www.soyouthinkyoucanbuild.nl. Het Voorstel
mag geen vertrouwelijke informatie bevatten. Bij twijfel neemt u contact op met de
Project Manager.
De voorgestelde oplossingen dienen aan een of meer van de volgende criteria te
voldoen:
Total Cost of Ownership aspecten voor 50 jaar exploitatie
• Aanschafprijs: de kosten voor aanschaf van de woning volgens de prestatie
eisen uit Bijlage 1 tot en met 4 van de uitvraagbrief.
• Exploitatiekosten: Visie voor 50 jaar omschrijven. Bijvoorbeeld is ingestoken op
onderhoudskosten zoals planmatig onderhoud, klachtenonderhoud,
mutatieonderhoud, beheer. Worden beheerkosten, en eventuele restwaarde van
materialen ten behoeve van waarderingsberekening meegenomen? Welke
innovaties zijn er in de TCO van de totale oplossing. Wordt er met lokale partijen
uit de regio samengewerkt?
• Innovatieve keuze in ontwerp.
• Innovatieve keuze in financiering.
• Impact van ketensamenwerking en nieuwe contractvormen, mate van delen van
probleem, risico en resultaat. Bijvoorbeeld nieuwe contractvormen voor inzet van
restwaarde in de exploitatiebegroting.
Technisch
• De woningen voldoen aan de prestatie eisen in bijlage 1 tot 4 voor PMC2 en
PMC7.
• De woning voldoet aan Besluit Bouwwerken leefomgeving inclusief de nieuwe
BENG norm 2021.
• Mate van circulariteit van materialen en totaaloplossing obv MPG score.
• Mate van gebruik van plug and play en vraaggestuurde oplossingen in
verwarming, ventilatie en veiligheid.
• Mate waarin rekening is gehouden met de verdere reductie van de energielast,
circulair bouwen, hergebruik van materialen in relatie tot restwaarde, hergebruik
producten, CO2 reductie, biobased, losmaakbaarheid, natuurinclusiviteit en
flexibiliteit.
• Mate van industrialisatie en/of opschaalbaarheid.
• Innovatie van de technische oplossing in de totale oplossing.
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Kwaliteit
• Kwaliteit en onderhoudseigenschappen materialen.
• Snelheid in realisatie: aantal dagen van verstrekken opdracht tot het opleveren
van de woning
• Mate van flexibiliteit in o.a. de materiaalkeuze, kleurstelling, extra gevelelementen
en vormgeving van de gevel en het casco.
• Manier waarop tevredenheidsscore bewoners wordt meegenomen.
• Keuzevrijheid bewoners in bijvoorbeeld tegelwerk, keuken en afwerking.
• Compleetheid in uitvoering (afwerkingsopties).
Proces
• Samenwerking met partners uit de waardeketen.
• Dienstverlening aan corporatie en ontzorging van corporatie.
• Proces van realisatie, oplevering en opvolging.
• Mate van innovativiteit in samenwerkingen en aanbod.
• Aantoonbaarheid van gewenste prestaties.
Uiteraard dient voldaan te worden aan de wettelijke eisen en garanties.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Door het insturen van een Voorstel geeft de Deelnemer geen enkel recht op octrooi of
octrooi aanvraag aan de Opdrachtgever en Project Manager gerelateerd aan de
beschrijving van de oplossing. Alle patent of octrooi eigendom blijft te allen tijde bij de
Deelnemer. Opdrachtgever en Project Manager zullen nimmer eigendom claimen op
basis van informatie uit het Voorstel van de Deelnemer.
Door het insturen van een Voorstel geeft de Deelnemer, door dit deelname reglement
bepaald, beperkte rechten op gebruik van de ingestuurde informatie aan
Opdrachtgever en Project Manager. Door insturen van een Voorstel geeft de
Deelnemer onvoorwaardelijk toestemming voor het gebruik door de Opdrachtgever en
Project Manager van Deelnemers naam, beelden, biografische informatie,
erkenningsinformatie (indien de Deelnemer bij de winnaars behoort), en persoonlijke
informatie die bij het insturen is verschaft in elk formaat of vorm wereldwijd zonder
betaling of toestemming van Deelnemer. Deelnemer stemt in met deze voorwaarde en
begrijpt dat deze toestemming niet kan worden herroepen. Anders dan deze
toepassing verleent de Deelnemer geen enkel recht op gebruik van naam of
bedrijfsnaam.
De Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan dit deelname reglement rondom licentie
of gebruik van naam, beeldmerk van de Opdrachtgever of Project Manager. Deelnemer
verleent Opdrachtgever en Project Manager het recht om de Deelnemers naam of
bedrijfsnaam indien de Deelnemer een bedrijf betreft te gebruiken als vermelding van
deelname op de website en in materialen gebruikt door Opdrachtgever en Project
Manager voor promotie van de Uitvraag.
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8. BUSINESS RELATIE
Deelnemer accepteert dat het doel van de Uitvraag is om mensen aan te moedigen
ideeën en innovaties te delen met Opdrachtgever en Project Manager. Deelname aan
deze Uitvraag creëert geen enkele verplichting voor de Deelnemer of Opdrachtgever of
Project Manager om te onderhandelen, een bedrijfsrelatie of een leveranciers relatie aan
te gaan. Voor zover niet anders bepaald in dit deelname reglement, staat het de
Deelnemer vrij om het Voorstel, de ideeën of de innovaties met eenieder te delen onder
de voorwaarde dat het niet in conflict is met de voorwaarden voor deelname zoals
beschreven in dit deelname reglement.
Winnaars van So you think you can BUILD en Opdrachtgever staat het vrij om in goed
vertrouwen verdere bedrijfsrelaties met elkaar te verkennen en aan te gaan. Geen van
beide partijen is in enige mate gehouden aan verplichtingen om dergelijke relaties te
moeten aan gaan.

9. PRIVACY
Door deel te nemen aan deze Uitvraag verklaart en accepteert de Deelnemer dat
Opdrachtgever en Project Manager toegang hebben en alleengebruik mogen maken
van persoonlijke informatie verschaft in relatie tot de Uitvraag zoals beschreven in dit
deelname reglement.

10.

VERTROUWELIJKHEID

De Opdrachtgever en de Project Manager vinden het onwenselijk om informatie te
ontvangen of bewaren die vertrouwelijk is of van vertrouwelijke aard is. Deelnemer
stemt er mee in dat met betrekking tot insturen van het Voorstel er geen vertrouwelijke
relatie of verplichting tot geheimhouding ontstaat tussen Opdrachtgever, Project
Manager en Deelnemer. Opdrachtgever en Project Manager accepteren geen
aansprakelijkheid voor gebruik van informatie uit het Voorstel van de Deelnemer door
derden. Opdrachtgever en Project Manager zullen echter op geen enkele wijze actief
informatie uit het Voorstel van Deelnemer delen met derden met uitzondering van de
collega woningcorporaties die zich als vrienden van So you think you can BUILD
hebben aangesloten en met uitzondering van in artikel 7 genoemde vernoeming van de
deelnemersnaam.

11.

GARANTIE BEPALINGEN

Door indienen van een Voorstel garandeert de Deelnemer dat alle informatie in het
Voorstel is ingevuld naar waarheid en compleetheid op de meest zorgvuldige manier en
dat Deelnemer het recht en de autoriteit heeft om een Voorstel in te dienen en de
informatie te delen die in het Voorstel staat uit eigen naam of uit naam van het bedrijf of
organisatie die de Deelnemer vertegenwoordigd. Deelnemer garandeert dat Voorstel
voor wat betreft informatie en toelichting alsmede onderliggende technologie, methode
en/of idee bestaat uit:
a. Eigen origineel werk en representatief voor de Deelnemers capaciteiten; of is
ingediend met toestemming en volledige vernoeming van eigenaarschap.
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b. Niet in strijd is, onrechtmatig gebruik maakt of inbreuk maakt op patentrechten,
industrieel eigendom, industrieel ontwerp eigendom, copyright, handelsmerk of
handelsnaam, recht op privacy of andere rechten van anderen.
c. Geen malware, virussen, tijdsbommen, wormen, trojan horses, cancelbots of
andere potentieel schadelijke programma’s bevat.
d. Geen overtreding is van of inbreuk is op wetten, statuten, regelgeving,
vertrouwelijkheidsverklaring of andere overeenkomsten.
e. Geen rapportage of royalty betaling veroorzaakt naar derden.
Een inbreuk op de garantie bepalingen zoals beschreven in dit deelname reglement zal
onherroepelijk leiden tot uitsluiten van deelname en ongeldigverklaring van het Voorstel.
Schade als gevolg van inbreuk door Deelnemer op deze garantie bepalingen voor
Opdrachtgever of Project Manager wordt door Deelnemer vergoed.

12.

EVALUATIE

De evaluatie van de Voorstellen zal worden gedaan door een evaluatieteam bestaande
uit medewerkers van Opdrachtgever en externe experts. Voorstellen worden
geëvalueerd op basis van hun conformiteit met de criteria zoals beschreven onder punt
6. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder enige beperking het
evaluatieteam te veranderen, vervangen of uit te bereiden. Indien er voor een lid van het
evaluatieteam, sprake is van belangenverstrengeling of schijnbare
belangenverstrengeling, sluit Opdrachtgever dit lid uit van beoordeling van de
Voorstellen.
Alle beslissingen van Opdrachtgever en Project Manager zijn definitief en bindend voor
alle aspecten van deze Uitvraag.

13.

AANKONDIGING FINALISTEN EN WINNAARS

Er worden een aantal finalisten gekozen. De finalisten van de Uitvraag worden door de
Opdrachtgever en Project Manager aangekondigd op de website en krijgen uitleg over
de voorwaarden en over het proces voor het verkrijgen van een opdracht voor een
project met pilot woningen. Het opdrachttraject voor realisatie van proefwoningen is
geen onderdeel van de Uitvraag. Één of meerdere contracterende woningcorporatie(s)
kunnen naar eigen initiatief, voorwaarden en proces een contract aangaan met een
finalist of iedere andere deelnemer.
Indien Voorstel is geselecteerd voor de finale, ontvangt de finalist van de Project
Manager bericht, op de website staan de exacte data. Opdrachtgever behoudt zich het
recht voor om minder finalisten te erkennen dan het maximum indien naar beoordeling
van de Opdrachtgever te weinig Voorstellen voldoen aan de evaluatiecriteria. Het staat
de Opdrachtgever vrij om naar eigen inzicht en beoordeling van een Voorstel met
iedere partij een vervolgtraject in te gaan, ook als het niet een van de finalisten betreft.
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Uit de finalisten worden een of meer winnaars gekozen. De winnaars worden
uitgenodigd om hun oplossing te demonstreren in een nader te bepalen
opdrachttraject en toe te passen op een daarvoor door de contracterende
woningcorporatie aangewezen locatie. De opdrachtverstrekking voor de bouw van de
pilot woningen is geen onderdeel van deze Uitvraag. Hiervoor kunnen zoals vermeld
één of meerdere woningcorporatie(s) op eigen initiatief, voorwaarden en proces een
contract aangaan met de finalisten of iedere andere deelnemer.
Alle finalisten worden middels het in het Voorstel opgenomen emailadres op te hoogte
gesteld en dienen mogelijk additionele informatie aan te leveren om hun verdere
deelname mogelijk te maken. Foutmelding op het emailadres kan resulteren in een
diskwalificatie. Voor de finalisten wordt bepaald of ze deel kunnen nemen aan het
vervolgtraject op basis van overeenstemming met dit deelname reglement.
Opdrachtgever en Project Manager behouden zich het recht voor om de Voorstellen te
beoordelen op conformiteit met dit deelname reglement.
Na vaststelling van conformiteit van de finalisten met het deelname reglement en
ontvangst van alle benodigde documentatie, worden de finalisten in overleg met de
Officiële vertegenwoordiger aangekondigd. De officiële vertegenwoordiger is geheel
zelfstandig verantwoordelijk voor het informeren van eventuele samenwerkingspartners
in het geval van een groepsdeelname.
Er worden geen vergoedingen betaald aan Deelnemer of finalisten vanuit deze Uitvraag.
Er is geen sprake van licenties, royalty’s of andere financiële compensatie als
vergoeding voor de finalisten. De finalisten zijn zelf verantwoordelijk voor alle eventuele
kosten die samenhangen met deelname aan deze Uitvraag.

14.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Opdrachtgever en Project Manager aan het
beheer van de website en de organisatie van de Uitvraag besteden, is het mogelijk dat
de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere
vergelijkbare fouten in door Opdrachtgever of Project Manager openbaar gemaakt
materiaal, van welke aard dan ook, kunnen geen van de partijen worden
tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Opdrachtgever
of Project Manager in het leven roepen.
De Opdrachtgever en de Project Manager zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Uitvraag.
Opdrachtgever en de Project Manager zijn voorts niet aansprakelijk voor enige schade,
van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website. Opdrachtgever en
de Project Manager zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de
Deelnemer in verband met deelname aan de Uitvraag maakt. De Deelnemer vrijwaart
Opdrachtgever en de Project Manager van aanspraken van derden in verband met een
niet-nakoming van dit deelname reglement of in verband met het handelen of nalaten
van de Deelnemer.
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Iedere vorm van handelen door Deelnemer die het eerlijke verloop van de Uitvraag
beïnvloedt zal leiden tot diskwalificatie en uitsluiting van de desbetreffende Deelnemer
en Voorstel en in het uiterste geval tot uitstel en of afstel van de gehele Uitvraag op
initiatief en eigen beslissing van de Opdrachtgever leiden. De Opdrachtgever behoudt
zich het recht voor om naar eigen inzicht en beslissing de data van de Uitvraag te
veranderen. Door deel te nemen stemt elke Deelnemer en geaffilieerde organisaties
onverwijld in met de beslissing van de Opdrachtgever.

15.

GEEN VERPLICHTING

Deelnemer erkent dat meerdere Deelnemers aan de Uitvraag een vergelijkbaar Voorstel
in kunnen dienen qua ontwerp, concept of technologie als hetgeen door de Deelnemer
zelf is ingediend. Tevens erkent de Deelnemer dat Opdrachtgever zelfstandig of in
samenwerking met andere partijen al kan werken aan vergelijkbare oplossingen als
door Deelnemer ingediend Voorstel qua ontwerp, technologie of concept. Deelnemer
erkent dat het gedane Voorstel van Deelnemer tot geen enkele verplichting leidt voor
de Opdrachtgever richting Deelnemer of aan Deelnemer gelieerde organisaties. De
Opdrachtgever is in geen enkel opzicht beperkt door Voorstel van Deelnemer in het
vervolgen van eigen ontwikkelingen en samenwerkingen op welke wijze dan ook en
onafhankelijk van Deelnemer en Voorstel. Expliciet erkent de Deelnemer dat de
Opdrachtgever op geen enkele wijze verplicht is tot het nemen van enige actie met
betrekking tot het Voorstel.

16.

DEELBAARHEID

Indien enkele bepalingen van dit deelname reglement niet effectief of niet uitvoerbaar
blijken te zijn, of na sluiting van de overeenkomst niet effectief of uitvoerbaar worden,
heeft dit geen invloed op de naleving van het deelname reglement in zijn geheel. De niet
effectieve of niet uitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door de effectieve of
uitvoerbare regeling, die het dichtst bij de economische doelstelling in de buurt komt,
die de overeenkomst sluitende partijen met de niet effectief blijkende respectievelijk niet
uitvoerbare bepaling beoogd hebben. De voorafgaande bepalingen zijn overeenkomstig
geldig in het geval het deelname reglement onvolledig blijken te zijn.

17.

ALGEMENE BEPALINGEN

Op alle rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank ‘sHertogenbosch bevoegd. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil buiten de rechter, onderling op te
lossen. Deelnemer bevestigt door aanmelden en insturen van een Voorstel dat alle
aspecten en inhoud met betrekking tot het Voorstel inclusief intellectueel eigendom valt
onder de wet- en regelgeving van Nederland rondom patenten, uitvindingen,
toekenning en compensatie ook als dit patent of deze patent aanvraag in andere
landen is gedaan.
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Deelnemer gaat akkoord met de voorwaarden en regels opgesteld in dit deelname
reglement en Deelnemer staat expliciet toe dat alle informatie in het Voorstel wordt
verwerkt en behandeld in Nederland.
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