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 Paraaf COB: :                          Paraaf participant: 

PARTIJEN: 
 
Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik, 
gevestigd Van der Burghweg 2 te Delft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te Rotterdam onder nummer 41174235 en ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door K. de Haas verder te noemen “het COB”. 
 

en 
 
…, gevestigd … te …, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer … en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door … verder te noemen “de 
Participant”. 
 
 

OVERWEGENDE DAT: 
 
• Het COB een netwerkorganisatie is, waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers, gemeenten 

en kennisinstituten op het gebied van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik 
vertegenwoordigd zijn; 

• Het COB ten doel heeft om kennis over, en gerelateerd aan, ondergronds bouwen en 
ondergronds ruimtegebruik te verwerven, te ontwikkelen en te ontsluiten; 

• Het COB in dat kader antwoorden zoekt op vraagstukken die leven in de complexe wereld 
van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik en dat zij zodoende het 
vakgebied en het vakmanschap in de volle breedte verder wil ontwikkelen; 

• De kennisontwikkeling zoveel als mogelijk in gezamenlijkheid binnen haar 
netwerkorganisatie plaatsvindt, want door de unieke combinatie van de deelnemende 
partijen kunnen er gedragen oplossingen tot stand komen die de kwaliteit van 
ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik versterken; 

• Het COB om dit te bereiken bijeenkomsten en platforms organiseert, hierin participanten 
faciliteert en partijen bij elkaar brengt; 

• Het COB voor vraagstukken op het gebied van ondergronds bouwen die een 
gemeenschappelijk en/of maatschappelijk belang dienen, tevens projecten, commissies, 
werkgroepen, expertteams, etc. (hierna: projecten) start met participanten uit het COB-
netwerk; 
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• De projecten zowel een technische als een niet-technisch onderwerp kunnen hebben, 
gericht op kennis of samenwerkingsmethoden, waarbij altijd de nadruk ligt op de 
relevantie voor de praktijk en op pre-concurrentieel onderzoek; 

• De Participant de doelstelling van het COB onderschrijft en bereid is om middels een 
duurzame en structurele bijdrage, in samenwerking met andere participanten van het 
COB, hieraan gestalte te geven. 

 
 

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1. Participatie 
1.01 Door het toetreden tot de netwerkorganisatie van het COB kan de Participant 

gebruikmaken van de navolgende mogelijkheden: 
1. Gratis deelname aan de door het COB zelfstandig georganiseerde bijeenkomsten; 
2. Deelname als spreker op bijeenkomsten; 
3. Participatie in projecten als expert, voorzitter of secretaris; 
4. Het inbrengen van een onderzoeksvraag, waarbij het COB een project opzet 

indien de onderzoeksvraag breed draagvlak heeft binnen het netwerk;  
5. Het relatiemagazine ‘de Onderbouwing’ tweemaal per jaar in hardcopy; 
6. Het aandragen van onderwerpen voor ‘de Onderbouwing’;  
7. De voortgangsrapportage tweemaal per jaar in hardcopy. 

1.02 De onderdelen als genoemd in 1.01 onder 2, 3 en 4 zullen te allen tijde in onderling 
overleg tussen het COB en de Participant worden afgestemd en door het COB worden 
geaccordeerd, alvorens een Participant zich hierop kan beroepen.  

 
Artikel 2. Participatiebijdrage 
2.01 Participant betaalt jaarlijks een geldelijke bijdrage voor participatie, de 

‘participatiebijdrage’, van € …   (zegge: …  euro). 
2.02 De tarieven voor de participatiebijdrage zijn gespecificeerd op de website: 

www.cob.nl/participeren/over-participeren. De tarieven worden jaarlijks door het 
bestuur van het COB geactualiseerd, vastgesteld en tijdig gecommuniceerd. 

2.03 Bij verlenging van de overeenkomst zal de hoogte van de jaarlijkse participatiebijdrage 
worden geconformeerd aan de meest actuele tarieven. 
 

http://www.cob.nl/participeren/over-participeren
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Artikel 3. Betalingscondities 
3.01 De jaarlijkse participatiebijdrage wordt in het … kwartaal geïncasseerd middels een 

digitale verzoek tot betaling.  

 
Artikel 4. Inzet en facultatieve bijdrage 
4.01 Het COB kan Participant verzoeken in uren of in geld bij te dragen in het organiseren 

van bijeenkomsten of deel te nemen aan specifieke projecten of 
onderzoeksprogramma’s. 

4.02 Participant kan niet verplicht worden tot hetgeen gesteld in artikel 4.01. 
4.03 Indien het COB verschillende participanten uitnodigt deel te nemen aan projecten, dan 

houdt het COB zich het recht voor om een selectieprocedure te doorlopen. 
4.04 De projecten bestaan uit een voorzitter, secretaris en leden/experts. 
4.05 Het COB werkt met vaste tarieven voor voorzitters een secretarissen. Een voorzitter 

en/of secretaris van een project ontvangt € 125,- per uur excl. btw en incl. reiskosten. 
Overige leden worden niet betaald.  
 

Artikel 5. Informatie en kennisdeling  
5.01 In COB-projecten wordt kennis onderling gedeeld en er wordt collectief gewerkt aan 

kennisontwikkeling. Participant mag verwachten dat projectleden zorgvuldig omgaan 
met elkaar en de door Participant ingebrachte kennis.  

5.02 Alle kennis die in COB-verband wordt ontwikkeld, wordt publiekelijk toegankelijk. 
5.03 Om het netwerk in stand te houden en de gezamenlijke kennisontwikkeling te 

faciliteren, verzamelt en registreert het COB (persoons)gegevens van Participant. Het 
COB gaat zorgvuldig om met deze gegevens. Meer informatie hierover is te vinden in 
de privacyverklaring: www.cob.nl/privacyverklaring. 

 
Artikel 6. Geheimhouding, rechten van eigendom, gebruik en publicatie 
6.01 Rechten van eigendom, gebruik, publicatie, auteursrechten en eventuele andere 

rechten van in het kader van het COB ontwikkelde kennis, instrumenten en/of 
producten komen uitsluitend toe aan het COB, tenzij voorafgaand aan de uitvoering 
van separate (onderdelen van) projecten of onderzoeksprogramma’s tussen de 
deelnemers in het betreffende project(onderdeel) en het COB anders wordt 
overeengekomen. 

http://www.cob.nl/privacyverklaring
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6.02 Het is Participant verboden zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van het COB de naam, logo, huisstijl of iets van dien aard van het COB te 
gebruiken. 

6.03 Gebruik van resultaten van onderzoek door Participant is vrij voor eigen 
werkzaamheden voor zover niet in strijd met vooraf vastgestelde voorwaarden als 
vastgelegd in de separate projecten en voor zover niet in strijd met de overige 
bepalingen in deze overeenkomst. De aansprakelijkheid voor het gebruik van deze 
resultaten berust bij Participant. 

6.04 In het kader van COB-activiteiten zullen participanten elkaar informeren over hun 
vorderingen in COB-projecten en zullen zij resultaten en gegevens, voortvloeiende uit 
werkzaamheden ten behoeve van het COB, zo veel als mogelijk ter beschikking stellen, 
tenzij voor de aanvang van de werkzaamheden anders geregeld.  

6.05 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt Participant een direct opeisbaar 
bedrag ter hoogte van € 1.000,-- aan het COB verschuldigd voor elke dag dat 
Participant in gebreke is, onverminderd het recht van het COB op volledige vergoeding 
van de door haar geleden schade. 

 
Artikel 7. Derden 
7.01 Het is geen van de partijen toegestaan de rechten en plichten onder deze 

overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de andere partij. 

7.02 Het is Participant niet toegestaan de resultaten en gegevens die door andere 
participanten zijn ontwikkeld aan derden bekend te maken, ter beschikking te stellen 
of door derden te laten gebruiken, zonder de toestemming van het COB. 

 
Artikel 8. Vrijwaring  
8.01 Participant vrijwaart het COB voor aanspraken van derden, waaronder schade die 

voortvloeit uit werkzaamheden van Participant die gestoeld zijn op informatie en/of 
kennis van het COB. 

 
Artikel 9. Duur en beëindiging  
9.01 De participatieovereenkomst gaat in per …. 
9.02 De participatieovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar tot ... 
9.03 De overeenkomst wordt na de datum als bedoeld in artikel 9.02 stilzwijgend verlengd 

met één jaar.  
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9.04 De participatieovereenkomst kan door ieder der partijen uiterlijk zes maanden voor de 
datum als bedoeld in artikel 9.02, of zes maanden voor een verlenging als bedoeld in 
artikel 9.03 worden beëindigd.  

9.05 Bij beëindiging van de overeenkomst dient de totale voor de gehele looptijd van de 
overeenkomst toegezegde participatiebijdrage te zijn voldaan. 

9.06 Na beëindiging van de overeenkomst blijven de artikelen die vanwege hun strekking en 
aard verondersteld mogen worden van toepassing te blijven, onverminderd van 
kracht, zoals met name artikel 5 en 6. 

 
Artikel 10. Tussentijdse beëindiging  
10.01 Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en 

zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen, indien:  
• de andere partij verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en de 

verzakende partij na in gebrekestelling, nalatig blijft deze verplichting na te komen;  
• de andere partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling 

aanvraagt;  
• de andere partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere 

partij wordt aangevraagd;  
• de onderneming van de wederpartij wordt gestaakt of wordt geliquideerd. 

 
Artikel 11. Wijzigingen 
11.01 Deze overeenkomst kan slechts in onderlinge overeenstemming tussen partijen 

worden gewijzigd.  
11.02 Wijziging van deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd in een nader te sluiten 

wijzigings- of aanvullende overeenkomst eventueel in de vorm van een addendum. 
11.03 Wijziging van deze overeenkomst is de bevoegdheid van Karin de Haas, directeur van 

het COB. 
11.04 Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig 

worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. 
11.05 Partijen zullen over de bepalingen die nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, overleg 

plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, waarbij de strekking van deze 
overeenkomst zo veel als mogelijk behouden blijft. 

11.06 Bij een significante wijziging van de bepalingen van deze overeenkomst bestaat voor 
de Participant de mogelijkheid de overeenkomst direct zonder opzegtermijn te 
beëindigen per einde van het kalenderjaar waarin deze wijziging zich voordoet. 
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Artikel 12. Recht 
12.01 Op de participatieovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 13. Geschillen 
13.01 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in de uitvoering van de 

overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten 
zijn, zal door arbitrage worden beslecht. 

13.02 Een geschil is aanwezig wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. 
13.03 De partij die arbitrage verlangt, zal daarvan de andere partij schriftelijk in kennis 

stellen. 
13.04 De arbitragecommissie bestaat uit drie arbiters. 
13.05 Iedere partij benoemt één arbiter. De door partijen benoemde arbiters benoemen 

samen de derde arbiter, die voorzitter van de arbitragecommissie is. 
13.06 De kosten van de arbitrage komen ten laste van de betrokken partijen en voorts die 

kosten die de arbitragecommissie in haar uitspraak zal bepalen. 
13.07 Van een uitspraak van de arbitragecommissie is geen beroep mogelijk. 

 
 
Aldus overeengekomen te  
 
 Delft, 3 februari 2022  
 
Voor Participant Voor het COB 
…  Stichting Centrum Ondergronds Bouwen 
 
 
 
… K. de Haas 
… directeur 
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