
ALGEMENE BEPALINGEN
VOOR SAMENWERKING IN HET ONDERWIJS 
BIJ DE FACULTEIT INDUSTRIEEL ONTWERPEN

TU Delft maakt voor samenwerking in de vakken 
afspraken met zowel partners als met studenten. 

Studenten sluiten eenmalig, voor alle vakken uit het 
samenwerkingsaanbod die zij tijdens hun studie 
volgen, een overeenkomst met TU Delft met daarin 
afspraken die in overeenstemming zijn met deze 
Algemene Bepalingen. Voor partners zijn de afspraken 
voor de samenwerking vastgelegd in deze Algemene 
Bepalingen. 

Omdat elk vak een eigen karakter en leerdoelen heeft, 
zijn details voor de samenwerking, zoals looptijd 
van het vak, te verwachten resultaten, kosten en 
dergelijke verschillend. In de samenwerkingsbrochure 
of informatiefolder van het vak zijn de details voor de 
samenwerking opgenomen. 

Door middel van het ondertekenen van een, door  
TU Delft aangeleverde, samenwerkingsbevestiging 
door TU Delft en de partner wordt de samenwerking 
onder deze Algemene Bepalingen en bijbehorende 
details voor de samenwerking bekrachtigd.

ACHTERGRONDKENNIS
Achtergrondkennis blijft eigendom van de verstrek-
kende partij en mag alleen gebruikt worden voor het 
uitvoeren van het werk binnen het vak.

GEHEIMHOUDING ACHTERGRONDKENNIS 
PARTNER
Studenten tekenen in hun overeenkomst voor vijf 
jaar geheimhouding van achtergrondkennis die 
door de partner uitdrukkelijk is aangemerkt als 
confidentieel. Bij het vak betrokken medewerkers van 
de TU Delft zijn gehouden aan geheimhouding van 
confidentiële informatie. Individuele geheimhoudings-
overeenkomsten met studenten of medewerkers zijn 
overbodig en worden niet geaccepteerd. 

Houd er rekening mee dat studenten in een openbaar 
overheidsgebouw werken en publicatie over de 
samenwerking en resultaten mogelijk moet zijn. 
Om deze reden kan niet alle achtergrondkennis 
aangemerkt worden als confidentieel en is het advies 
om alleen confidentiële informatie te delen die nodig 
is voor het vak.  

KOSTEN
TU Delft vraagt bij een groot deel van de vakken 
van de partner een vergoeding voor deelname aan 
de samenwerking. De hoogte van deze vergoeding 
varieert per vak.¹ TU Delft stuurt de partner een 
factuur voor deze vergoeding, welke de partner 
binnen dertig dagen na factuurdatum dient te voldoen. 
Additionele kosten, bijvoorbeeld reiskosten en/of 
kosten voor het maken van een prototype, kunnen 
zich voordoen en zijn voor rekening van de partner.¹

RESULTATEN
De door studenten te genereren resultaten zijn 
onder andere afhankelijk van de leerdoelen van 
het betreffende vak. Voorbeelden van resultaten 
zijn ideeën, (merk)namen, ontwerpen, modellen/
prototypes of een (bedrijfs)strategie.¹   

OVERDRACHT EN GEBRUIK VAN RESULTATEN 
De TU Delft is op grond van de afspraken met 
studenten, eigenaar van de resultaten. TU Delft 
draagt dit eigendom, onder de voorwaarden in deze 
Algemene Bepalingen, na afloop van het vak over aan 
de partner. In een beperkt aantal vakken wordt slechts 
een selectie overgedragen.¹ De TU Delft behoudt te 
allen tijde het recht om alle resultaten toe te passen 
in eigen onderzoek en onderwijs, voor  publicatie en 
pr-doeleinden.

STAGE- EN AFSTUDEERPROJECTEN ZIJN 
VOOR BEDRIJVEN EN (NON-PROFIT-)
ORGANISATIES (PARTNERS) BEKENDE 
MOGELIJKHEDEN OM MET STUDENTEN 
SAMEN TE WERKEN. DAARNAAST BIEDT DE 
FACULTEIT INDUSTRIEEL ONTWERPEN (IO) 
VAN TU DELFT DE MOGELIJKHEID OM BINNEN 
HET ONDERWIJSPROGRAMMA VAN IO MET 
STUDENTEN SAMEN TE WERKEN IN EEN 
BEPAALD VAK. 



PUBLICATIE
Zowel de TU Delft als de studenten hebben het recht 
om, na het verstrijken van drie maanden na afloop van 
het vak, over de samenwerking met de partner en de 
resultaten te publiceren.

Bij een octrooiaanvraag op een over te dragen 
resultaat kan de partner, binnen de genoemde drie 
maanden, de contractmedewerker van TU Delft per 
e-mail verzoeken publicatie met maximaal twaalf 
maanden uit te stellen. De TU Delft zal dan het recht 
op publicatie door de student(en) aanpassen aan de 
afgesproken termijn. 
De partner is verplicht bij een octrooiaanvraag (op een 
technisch product of proces) betrokken studenten als 
(mede)uitvinders in de aanvraag te vermelden én, in 
overleg met de contractmedewerker, de studenten 
een redelijke vergoeding wegens gemis aan octrooi te 
betalen.

De partner heeft het recht om over de samenwerking 
en de overgedragen resultaten te publiceren. De 
partner vermeldt bij publicatie, registraties/aanvragen 
van IE-rechten en persberichten van of over resultaten 
de naam van de student(en) voor zover dit mogelijk 
is. De naam TU Delft en het logo van TU Delft mogen 
gebruikt worden, mits wordt verwezen naar de 
samenwerking met studenten in het betreffende vak 
van de faculteit Industrieel Ontwerpen van TU Delft. 

AANSPRAKELIJKHEID
De TU Delft en de studenten staan op geen enkele 
wijze in voor de juistheid, de volledigheid en/of 
authenticiteit van de resultaten en de daarop rustende 
IE-rechten. De partner vrijwaart de TU Delft en de 
studenten in verband met aanspraken van derden die 
het gevolg zijn van het gebruik van de resultaten door 
de partner. In geen enkel geval is de aansprakelijkheid 
van de TU Delft hoger dan de vergoeding die de 
partner betaalt voor de deelname aan het vak.

PRIVACYGEVOELIGE GEGEVENS
TU Delft en de partner zullen zorgvuldig omgaan 
met privacygevoelige gegevens van onder andere 
studenten en medewerkers van TU Delft en de 
partner. Zij zullen daarbij handelen binnen de grenzen 
van de wet, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze Algemene Bepalingen is Nederlands recht 
van toepassing. In geval van enig geschil dat partijen 
niet onderling kunnen oplossen, zullen TU Delft en 
partner dit geschil voorleggen aan de rechter in Den 
Haag.
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1 Details voor de samenwerking zijn omschreven in de brochure of 
informatiefolder van het betreffende vak. 

DEFINITIES
In deze Algemene Bepalingen wordt onder de 
volgende begrippen verstaan:
• Achtergrondkennis: kennis en IE-rechten van - en 

beschikbaar gesteld door - de partner of TU Delft.
• Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten): 

alle auteursrechten (waaronder auteursrecht op 
software), geregistreerde en niet-geregistreerde 
modelrechten, octrooirechten (en claims op 
octrooien), handels- of dienstenmerken of overige 
IE-rechten die tijdens het vak met betrekking tot 
het resultaat van het vak zijn ontstaan, waaronder 
het recht om een dergelijk IE-recht te registreren.

• Partner: bedrijf of organisatie waarmee de 
faculteit Industrieel Ontwerpen samenwerkt in 
een vak.

• Resultaten: datgene dat door de student(en) 
door een min of meer doelgerichte handeling, 
proces, of werking aan het eind van het vak tot 
stand is gekomen, omschreven in de details 
voor samenwerking van het betreffende vak met 
uitzondering van het auteursrecht op werk dat 
primair dient ter beoordeling. 

• Vak: de vakken binnen het onderwijsprogramma 
van de faculteit Industrieel Ontwerpen waarbij 
wordt samengewerkt met partners en waarvoor 
een samenwerkingsbevestiging wordt getekend.

MEER INFORMATIE
Heeft u vragen over deze Algemene Bepalingen, 
stuur dan een e-mail naar de contractmedewerker 
voor onderwijs van de faculteit Industrieel 
Ontwerpen:

M.NAHUMURY@TUDELFT.NL

Het aanbod van vakken voor samenwerking, 
informatie over de inhoud van de vakken, 
samenwerkingsbrochures en informatiefolders kunt 
u vinden op de website:

IO.TUDELFT.NL/SAMENWERKEN/STUDENTENPROJECTEN


