NIET-PROPAGATIE/KLEINE KWEKER VERGUNNING OVEREENKOMST
* voorlopige naam
Beschermd door Plantsoortenrechten voor Europa en werden gekweekt door
James Hutton Limited (B.V.), Invergowrie, Dundee DD2 5DA, Schotland (“JHL”)
Bedrijf:
Adres:

Postcode:
Telefoon:
(de “Koper”)
Soortnaam (de
“Soort”)
Skye*

Email:

Tik aan zoals
van toepassing

Aantal planten

Verwachte
leverdatum

** Leverancier

Lewis*
Soortnaam

Locatie, Land

Lengtegraad (decimale graden)

Breedtegraad (decimale graden)

Skye*
Lewis*
Als u de planten niet voor fruitproductie koopt, geeft u dan
alstublieft aan waarvoor u de planten koopt.
Door deze overeenkomst te ondertekenen, gaat de Koper akkoord met de volgende voorwaarden:
1. De aangekochte planten mogen niet worden uitbesteed aan derde partijen, doorverkocht, gekweekt of enige wijze van de hand gedaan
worden aan een derde partij.
2. De Koper is wettelijk verplicht om op aanvraag de locatie van de Soort aan JHL te verstrekken en zal JHL of diens bevoegde
vertegenwoordiger na vooraf redelijke kennisgeving toegang verlenen tot hun kantoren en kweeklocatie.
3. Als de Koper een mutant, mutatie of wezenlijk afgeleide soort ontdekt dan maakt deze deel uit van de Soort en valt onder de voorwaarden
van deze overeenkomst.
4. De Koper stemt in met de betaling van een royalty over de gekochte planten. Deze royalty wordt tegelijk met de aankoopprijs aan de
leverancier betaald.
5. De Koper zal JHL van elke claim, verlies, schade, procedures, schikking, kosten of onkosten die op welke wijze dan ook direct of indirect
voortvloeien als gevolg van een overtreding of niet-nakoming door de Koper van al diens verplichtingen, handelingen of garanties onder
deze Overeenkomst vrijwaren en exonereren.
6. De Koper zal JHL onmiddellijk informeren indien hij gewaar wordt van enige werkelijke of vermoede inbreuk op enige intellectuele
eigendomsrechten die op de Soort bestaan.
7. Deze overeenkomst is geldig tot een maximum van 5.000 planten van elke Soort. Bij herhalingsaankopen van meer dan 5.000 planten stemt
de Koper in met het aangaan van een aparte kweekvergunning met JHL, waar de royalty berekend wordt over het oppervlak van de
gekweekte Soort en jaarlijks betaald. Voor elke aankoop is een nieuwe overeenkomst vereist.
8. JHL geeft geen garantie, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid of bruikbaarheid voor enig bepaald doel van de
Soort.
9. Op deze Overeenkomst is het Schotse recht van toepassing en partijen onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve rechtspraak van de
Schotse rechtbanken.
Handtekening
Koper:

Datum:

Handtekening
JHL:

Datum:

Deze NPO is geldig wanneer ondertekend door de Koper en JHL. JHL zal een kopie van deze overeenkomst aan de
bovengenoemde Leverancier verstrekken.
** Leveranciers moeten een geldige propagatievergunning van JHL hebben.
Graag terugsturen aan: De Vergunningen Manager, James Hutton Ltd (B.V.), Invergowrie, Dundee DD2 5DA, Schotland
licensing@huttonltd.com

https://hutton-my.sharepoint.com/personal/laura_paterson_huttonltd_com/Documents/RBC Stuff/NPAs
April 2020/NPA_small users_Skye_Lewis NL.docx

