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LICENTIE 
 

WEDERVERKOOP VAN DE 

30 en/of 50 CL BRUIN NEDERLANDS RETOUR (BNR) CBK-FLES 

___________________________________ 

 

PARTIJEN:  
 

1) Vereniging Nederlandse Brouwers, gevestigd te Den Haag, in deze 

vertegenwoordigd door Cees-Jan Adema, directeur, hierna te noemen 

“Nederlandse Brouwers”  
 

 en  
 

2) [Naam glashandel]…………………………………………………………………………………………………..,  
 

gevestigd te [naam plaats] ………………………………………, in  deze vertegenwoordigd  
 

door [naam en functie functionaris]……………………………………………………………………..,  
 

hierna te noemen “Glashandel”  

 

 

IN AANMERKING NEMENDE:  
 

 Dat Nederlandse Brouwers (destijds nog genaamd C.V. Centraal Brouwerij  

Kantoor U.A.) beschikt over het auteursrecht op de aan beide partijen bekende 

bierflessen die bekend staan onder de naam 30 en 50 cl BNR CBK-Fles.  
 

 dat de beide flessen als model  geregistreerd zijn geweest:  
 

30 CL BNR CBK-Fles  

Akte van depot Nr. 63228-01, bij het Benelux Bureau voor Tekeningen of  

Modellen onder naam deposant C.V. Centraal Brouwerij Kantoor U.A.  
 

50 CL BNR CBK-Fles  

Akte van depot Nr. 63228-02, bij het Benelux Bureau voor Tekeningen of  

Modellen onder naam deposant C.V. Centraal Brouwerij Kantoor U.A.  
 

 dat op grond van de auteurswet en artikelen 3.25, 3.28 en 3.29 Benelux Verdrag 

inzake de Intellectuele Eigendom het auteursrecht op de flessen toekomt aan 

Nederlandse Brouwers. 
 

 dat op grond van art. 6:162 BW slaafse nabootsing van de flessen door de 

Nederlandse Brouwers kan worden verboden. 
 

 dat de 30 en 50 cl BNR CBK-Flessen deel uitmaken van een bierflessenpool in 

Nederland, hierna te noemen de Flessenpool, en gebruikt mogen worden door 

gebruikers die geautoriseerd (gelicenceerd) zijn door Nederlandse Brouwers, 

hierna te noemen (de) Gebruikers;  
 

 dat de continuïteit, de waarborg en het behoud van de kwaliteit van de  

Flessenpool voor zowel Nederlandse Brouwers, de Gebruikers en de consument de  

hoogste urgentie geniet; 

 

 



 

Pagina 2 van 4 
 

 

 

 

 dat de Glashandel de in deze overeenkomst beschreven BNR CBK flessen wenst in 

te kopen bij één of meer producenten van glazen flessen, hierna te noemen 

“Producent”, en deze flessen wenst door te verkopen aan Gebruikers; 

 

 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:  
 

Artikel 1 – Intellectuele eigendomsrechten  
 

1.1  Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van  

intellectueel of industrieel eigendom ten aanzien van de 30 en 50 cl BNR CBK-

Fles, komen uitsluitend toe aan Nederlandse Brouwers. Niets in deze 

overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.  

 

1.2  Het is Nederlandse Brouwers toegestaan om maatregelen te nemen en te 

 onderhouden ter bescherming van het auteursrecht en overige rechten.  

 

1.3  Nederlandse Brouwers verleent aan Glashandel het niet-exclusieve en niet- 

 overdraagbare gebruiksrecht voor het aankopen van de [30] [en] [50] cl BNR 

CBK-Fles bij Producenten en het verkopen van deze flessen aan Gebruikers, een 

en ander onder de condities zoals geformuleerd in deze overeenkomst.  

 

 

Artikel 2 – Aanschaf van de 30 en/of 50 cl BNR CBK-Fles  

2.1  Glashandel aanvaardt de verplichting ervoor te zorgen dat de bij een Producent te 

bestellen BNR CBK-flessen voldoen aan de dan geldende laatste versie van de 

"Specificatie van de nieuwe 30 cl bruine CBK-fles" respectievelijk “Specificatie van 

de nieuwe 50 cl bruine CBK-Fles”.  

 

2.2 Glashandel aanvaardt de verplichting ervoor te zorgen dat de Producent te allen 

tijde te werkt met de laatste versie van de "Specificatie van de nieuwe 30 cl 

bruine CBK-fles" en “Specificatie van de nieuwe 50 cl bruine CBK-Fles”. 

Nederlandse Brouwers draagt er zorg voor dat de laatste versie van de hiervoor 

genoemde specificaties steeds beschikbaar is voor de Glashandel.  

 

2.3  Ten behoeve van controle van de onder artikel 2.2 genoemde verplichting zal de 

Glashandel voorafgaand aan de productiebestelling met de betreffende Producent 

schriftelijk overeenkomen dat de producent indien Nederlandse Brouwers dit 

wenst, toegang verleent aan Nederlandse Brouwers of een van de medewerkers 

van de bij Nederlandse Brouwers aangesloten brouwerijen om indien nodig ter 

plaatse, onder gebruikmaking van de aldaar aanwezige apparatuur van Producent, 

audits uit te voeren volgens een door Nederlandse Brouwers op te stellen 

testprocedure.  

 

2.4 Glashandel verklaart hierbij dat de bij punt 2.4 benoemde eventueel uitgevoerde 

audits bij de Producent door Nederlandse Brouwers of door medewerkers van de 

bij Nederlandse Brouwers aangesloten brouwerijen nooit enige aansprakelijkheid 

zal inhouden voor Nederlandse Brouwers of de partij die de audit uitvoert.   
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2.5  Nederlandse Brouwers is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen aan te brengen  

in de in artikel 2.2 vermelde specificatie en de in artikel 2.4 vermelde  

testprocedure. Het is de verplichting van de Glashandel om te controleren of alle 

door Glashandel gecontracteerde partijen werken volgens de laatste versie van de 

in artikel 2.2. vermelde specificatie.  

 

 

Artikel 3 – Verkoop van de 30 en/of 50 cl BNR CBK-Fles  
 

3.1  De 30 en/of 50 cl BNR CBK-flessen mogen enkel en alleen verkocht of op andere 

wijze in gebruik gegeven worden aan een daarvoor door Nederlandse Brouwers 

gelicenceerde Gebruiker (brouwerij).  

Een actueel overzicht van gelicenceerde Gebruikers is door Glashandel op te 

vragen bij Nederlandse Brouwers.  

 

3.2 Glashandel zal jaarlijks, in de eerste maand van het nieuwe kalenderjaar, een 

opgaaf doen aan Nederlandse Brouwers van het aantal aangekochte en verkochte 

30 en/of 50cl BNR CBK-flessen, alsook de totale omvang van de leveranties per 

gelicenceerde gebruiker in het voorgaande kalenderjaar.   

 

 

Artikel 4 – Looptijd en uittreding  
 

4.1  Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.  

 

4.2 Ieder der partijen kan deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn van 6 maanden. Opzegging dient middels een aangetekend schrijven 

te geschieden.  Na de einddatum van deze overeenkomst is het de Glashandel niet 

langer toegestaan de 30 en/of 50 cl BNR CBK-Fles in te kopen of te verhandelen. 

 

4.3  Nederlandse Brouwers kan deze overeenkomst eenzijdig en per direct  

ontbinden indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst worden 

geschonden of niet nageleefd door Glashandel.  

 

4.4  Nederlandse Brouwers behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst 

 eenzijdig met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden te ontbinden, 

indien er besloten worden over te gaan op een ander beheermodel van de BNR 

fles of indien er overgestapt wordt op een andere fles.  

 

 

Artikel 5 – Overige bepalingen  
 

5.1  Nederlandse Brouwers zal alle door de Glashandel aangeleverde gegevens welke  

volgens bovenstaande bepalingen worden verstrekt strikt vertrouwelijk  

behandelen.  
 

5.2  Nederlandse Brouwers kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige  

schade voortvloeiend uit de afspraken zoals vastgelegd in deze overeenkomst.  

 

5.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
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5.4 Alle geschillen die tussen partijen bij deze overeenkomst mochten rijzen worden 

bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Den 

Haag. 

 

 

Voor akkoord:  

 

Op (datum) ………….…………………………………….…………,   

   

Te (plaats)…………………………………………………..……….., 

 

 
 

(Bedrijf)…………………………………………………  NEDERLANDSE BROUWERS 

 

Handtekening:      Handtekening: 

 

 

 

……………………………      …………………………… 
 

Naam: …………………………………………………  Cees-Jan Adema 
 

Functie: ……………………………………………….  Directeur 

 


