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1. Deelnemer is indiener van een idee. Indiener van een idee kan een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon zijn. Een natuurlijk persoon moet ten tijde van indiening de leeftijd van achttien jaren
hebben bereikt.
2. Centrum Veilig Wonen hierna: ’CVW’, zet zich in voor het herstellen van aardbevingsschades aan
woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. Naast schadeherstel leggen wij ons ook
toe op het versterken en waar mogelijk verduurzamen van woningen en gebouwen. Ten gevolge van
gaswinning uit het Groninger gasveld worden geïnduceerde aardbevingen veroorzaakt. Deze aardbevingen
kunnen in de toekomst mogelijk zwaarder worden. Daardoor bestaat het risico op complexe schade aan
gebouwen met mogelijk onveilige situaties. CVW is in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) verantwoordelijke voor het (1) herstellen van schade en het (2) versterken van gebouwen. Vanuit
het voornoemde heeft CVW, om innovatie te stimuleren, een ideeënloket gestart. Het doel van het
ideeënloket is het verzamelen van innovatieve versterkingsmethoden als input voor de (tijdens het
opstellen van dit document in ontwikkeling zijnde) “Ontwerpcatalogus” voor het versterken van
gebouwen. In deze catalogus komen zo veel mogelijk beschikbare versterkingsmaatregelen die gekoppeld
kunnen worden aan bepaalde gebouwtypen. Doelstelling is dat in de catalogus opgenomen maatregelen
voldoen aan de geldende eisen, ofwel NPR9998:2015 of van rechtswege nieuwere versies.
3. Datgene wat door de deelnemer wordt ingezonden voor het ’ideeënloket’ wordt hierna ‘het idee’
genoemd. Het indienen van een idee kan alleen digitaal.
4. Het ingediende idee dient een innovatief karakter te hebben, doordat het in een nieuwe behoefte
voorziet of een bestaande behoefte op nieuwe manier bedient. Het idee voegt duidelijk iets toe ten
opzichte van bestaande producten, diensten of technieken en draagt bij aan de doelstellingen van CVW
en/of het ideeënloket (onder art. 2 van deze voorwaarden). Het innovatieve en bruikbare karakter van
het idee wordt door CVW beoordeeld.
6. CVW bepaalt welke deelnemer(s) in aanmerking komen voor verdere deelname aan het
beoordelingstraject. Toetsing van het idee vindt plaats op basis van ‘de leidraad voor
toetsingscommissie/deskundigenpanel’. De toetsingscommissie bestaat uit deskundigen van CVW. Over de
wijze van jurering en de uitslag in selectie en overige rondes kan niet worden gecorrespondeerd.
7. De deelnemer staat er ten opzichte van CVW voor in dat het diens eigen idee is, dat alle rechten bij
hem berusten, dat deelnemer bij het tot stand brengen van het idee geen inbreuk maakt op een
intellectueel eigendomsrecht dat aan derden toebehoort. Onder ’intellectuele eigendomsrechten’ worden
in deze voorwaarden verstaan: auteursrecht, modellen- en tekeningenrecht, merkenrecht, octrooirecht
en alle andere soortgelijke rechten. Deelnemer vrijwaart CVW voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit
de hiervoor genoemde rechten.
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8. Als er een octrooi wordt aangevraagd op het geselecteerde idee dat in ontwikkeling wordt genomen en
daadwerkelijk een product wordt en in productie wordt genomen, kan de deelnemer in aanmerking
komen voor een vergoeding welke nader bepaald dient te worden in een licentieovereenkomst.
9. Indien het idee wordt geselecteerd voor toepassing in de markt, zal er eerst een pilot plaatsvinden.
Voordat een pilot kan plaatsvinden zullen de betrokken partijen in een overeenkomst nadere specifieke
afspraken maken over de kostenverdeling van eventuele onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor het
toepasbaar maken en valideren van het idee.
10. Door het indienen van een idee verplicht deelnemer zich ertoe om mee te werken aan de
totstandkoming van een licentieovereenkomst welke ziet op de exploitatie van het idee.
11. Kosten die door de deelnemer worden gemaakt ten behoeve van het idee, dan wel kosten die voor
andere doeleinden worden aangewend, kunnen niet worden verhaald op CVW.
12. Indien verzocht, verleent een geselecteerde deelnemer zijn medewerking aan gebeurtenissen rondom
het ‘ideeënloket’, zoals publiciteit en dergelijke. De deelnemer zal hiervan tijdig door CVW op de hoogte
worden gebracht.
13. De deelnemer houdt het idee geheim en zal alleen met toestemming van CVW aan derden
mededelingen doen omtrent het idee. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover CVW zelf bepaalde
gegevens in de publiciteit brengt.
14. CVW kan na overleg met deelnemer publiciteit geven aan ingezonden ideeën die zijn geselecteerd
voor verdere deelname.
15. CVW heeft beslissingsbevoegdheid over alle onderwerpen waarin deze voorwaarden niet voorzien.
16. CVW is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade ten gevolge van deelname aan het ideeënloket.
17. Op de relatie tussen CVW en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige voorwaarden worden uitsluitend
voorgelegd aan de bevoegde rechter in Noord-Nederland.
18. Het privacybeleid van CVW is van overeenkomstige toepassing. Het privacybeleid is te raadplegen via
http://www.centrumveiligwonen.nl/privacybeleid
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