Format leveringsovereenkomst
Partijen
<naam wederpartij>: < rechtspersoonlijkheid> , <adres>, hierbij vertegenwoordigd door <naam>,
hierna te noemen: …………….
En
De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, voor deze: de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gevestigd te Groningen,
Kempkensberg 12, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam directeur, functie>, hierna te
noemen: “DUO”,
Hierna ook te noemen Partijen,
Overwegende dat:
Partijen in deze leveringsovereenkomst hun afspraken over de Verwerking van synthetische data
door Opdrachtnemer wensen vast te leggen.

Komen het volgende overeen:
Artikel 1. Definities
Algemene leveringsvoorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden Dienst Uitvoering
Onderwijs, vastgesteld door de Directeur Generaal Dienst Uitvoering onderwijs op 26 november
2018 met kenmerk HD.018.115.
Bijlagen
Aanhangsels bij deze leveringsovereenkomst, die integraal
deel uitmaken van deze overeenkomst. In de bijlagen zijn voorwaarden vermeld, waarnaar in deze
overeenkomst wordt verwezen.
Opdrachtgever
synthetische data ontvangt> te
Opdrachtnemer
Groningen,
Overeenkomst

<aanduiding wederpartij conform aanduiding in aanhef die
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gevestigd te
De schriftelijke Overeenkomst tussen partijen waaronder de

voorwaarden zijn vastgelegd waarin de levering wordt uitgevoerd.

Partijen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Synthetische dataset
Een kunstmatige versie van een echte dataset, die geen
persoonsgegevens bevat en waarbij zorg is gedragen de statistische eigenschappen van de echte
data te behouden
De begrippen dienen door de gehele overeenkomst met een hoofdletter aangeduid te worden.
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Artikel 2. Overeengekomen prestaties
DUO zal aan <naam wederpartij> de synthetische dataset leveren bij deze overeenkomst met een
technische bijsluiter met o.a. de resultaten van onze eigen kwaliteitstesten. Hiermee krijgt <naam
wederpartij> meer statistisch inzicht in de kwaliteit van de data. Hierbij vindt de levering eenmalig
plaats, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Looptijd van de overeenkomst
De Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop deze is ondertekend/op datum X.
Beëindiging van de Overeenkomst kan uitsluitend geschieden per aangetekende brief of per e-mail.

Artikel 4. Kennisgevingen en wijzigingen
Lid 1: Indien Partijen de in artikel 2 genoemde overeengekomen prestaties wensen aan te passen,
dan treden Partijen daarover in overleg. Een gewijzigde bijlage of nieuwe bijlage wordt geacht deel
uit te maken van deze Overeenkomst vanaf het moment waarop zij door Partijen is ondertekend.
Lid 2: Kennisgevingen tussen Partijen op grond van de Overeenkomst vinden schriftelijk plaats. Onder
schriftelijk wordt mede verstaan per e-mail.
Artikel 5 Bijzondere verplichtingen
Lid 1: <naam wederpartij> verplicht zich om ten aanzien van gegevens die DUO aan haar ter
beschikking stelt ter uitvoering van de betreffende overeenkomst alle voor DUO geldende wet- en
regelgeving na te leven.
Lid 2: De door DUO in het kader van de betreffende overeenkomst verstrekte gegevens mogen
uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van die overeenkomst en op geen enkele wijze zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.
Artikel 6. Intellectuele eigendom en gebruiksrecht
Lid 1: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in artikel 2 genoemde prestaties
alsmede bij geleverde prestaties behorende zaken zoals analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten, offertes, alsmede voorbereidingsmateriaal daarvan berusten bij DUO of diens
licentiegevers. Vermeldingen van auteursrecht mogen niet worden gewijzigd of verwijderd.
Lid 2: DUO verleent aan <naam wederpartij> een doorlopend niet exclusief en niet overdraagbaar
gebruiksrecht ten aanzien van de in het vorige artikellid genoemde zaken.
Lid 3: Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde behoudt DUO zich de rechten en
bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Artikel 7. Garantie
Lid 1: DUO verplicht zich gebreken in door haar geleverde zaken en diensten kosteloos te herstellen
of doen herstellen op voorwaarde dat zodanige fouten door <naam wederpartij> schriftelijk binnen
twee maanden na levering aan DUO ter kennis zijn gebracht.
Lid 2: Uitgesloten van garantie zijn geleverde diensten welke zijn gebaseerd op door Opdrachtgever
verstrekte gegevens. Bovendien is garantie uitgesloten wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
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onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DUO,
<naam wederpartij> of door haar ingeschakelde derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel
trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak
niet is bestemd.
Lid 3: De exacte aantallen van groepen mensen komen in de regel niet overeen tussen de echte en de
synthetische data. DUO spant zich in om dezelfde relaties tussen variabelen in de synthetische
dataset te krijgen als in de werkelijkheid. Deze garantie kan echter niet gegeven worden.
Lid 4: <Naam wederpartij> krijgt de mogelijk om de resultaten die op de synthetische data gevonden
zijn te verifiëren. Dit wordt gedaan door de bijbehorende code door DUO te laten runnen op de
echte data.
Lid 5: Indien sprake is van onder de garantie vallende fouten of gebreken staat het DUO vrij om in
plaats van herstel over te gaan tot vervanging van de geleverde dienst opnieuw te verrichten
conform de overeengekomen voorwaarden.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene leveringsvoorwaarden Dienst Uitvoering Onderwijs,
vastgesteld door de Directeur Generaal Dienst Uitvoering onderwijs op 26 november 2018.
Artikel 9. Uitsluiting aansprakelijkheid
De verwerkingen door de ontvanger van de synthetische dataset worden onder de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever gedaan. En kan DUO niet aansprakelijk worden gesteld voor
foute conclusies die worden getrokken uit de ontvangen synthetische data. Voor de overige
bepalingen wordt verwezen naar de Algemene leveringsvoorwaarden Dienst Uitvoering Onderwijs,
vastgesteld door de Directeur Generaal Dienst Uitvoering onderwijs op 26 november 2018.

Artikel 10. Beëindiging
Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene leveringsvoorwaarden.
Artikel 11. Opschorting en ontbinding
Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene leveringsvoorwaarden.
Artikel 12. Geschillen
Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene leveringsvoorwaarden.
Artikel 13. Klachten
Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene leveringsvoorwaarden.
Artikel 14. Vertrouwelijkheid
Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene leveringsvoorwaarden.
Artikel 15. Contactpersoon
De contactpersoon bij DUO is L.C. Pater
De contactpersoon bij <naam wederpartij> is <naam>
Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het betreft de
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uitvoering van deze Overeenkomst. Tot wijziging van deze Overeenkomst zijn contactpersonen niet
bevoegd.
Artikel 16. Bijlagen
De bij de overeenkomst gevoegde bijlagen maken een onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst
en worden hier zo nodig als woordelijk herhaald en als ingelast beschouwd.
Artikel 17. Algemene leveringsvoorwaarden
Op deze overeenkomst zijn de Algemene leveringsvoorwaarden Dienst Uitvoering Onderwijs, 28
november 2018 met kenmerk HD.018.115 van toepassing (bijlage X), voor zover bij deze
overeenkomst niet van deze voorwaarden wordt afgeweken. De Algemene leveringsvoorwaarden
Dienst Uitvoering Onderwijs zijn aan de opdrachtgever verstrekt en opdrachtgever verklaart door
ondertekening van deze overeenkomst hierbij van deze voorwaarden kennis te hebben genomen.

Bijlagen:
De volgende bijlagen zijn onlosmakelijk verbonden aan deze Overeenkomst:
-

Aldus overeengekomen op en in tweevoud ondertekend,
<Wederpartij>

Dienst Uitvoering Onderwijs

voor deze:

voor deze:

datum:

datum:

plaats:

plaats: Groningen

<naam>

<naam>

<functie>

<functie>

Bijlagen:
Bijlage…………………….
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