Akkoordverklaring deelnemer Hackathon UWV-SVB 2019
Partijen:
1. De rechtspersoon krachtens publiekrecht Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) en
Sociale Verzekeringsbank (SVB) hierna te noemen ‘Organisatie’
2. Deelnemer
Hierna verder te noemen: “partijen”.
Overwegende dat:
- De Organisatie op 26 en 27 oktober 2019 in de regio Eindhoven een hackathon wil organiseren
onder de naam “Hackathon UWV-SVB”;
- Deelnemer(s) tijdens het event oplossingensuggesties bedenken voor door de Organisatie
ingebrachte use cases;
- Partijen afspraken over de organisatie en deelname aan het event hieronder willen vastleggen.
- Het Juryreglement Hackathon UWV-SVB 2019 onderdeel uitmaakt van deze
akkoordverklaring.
- De Pitchvoorwaarden Hackathon UWV-SVB 2019 onderdeel uitmaakt van deze
akkoordverklaring.
Artikel 1 - Definities
1. De in deze overeenkomst gebruikte woorden of formuleringen hebben de volgende betekenis.
- Hackathon: een event waar deelnemers ICT oplossingen/ apps ontwikkelen voor de
aangedragen uitdagingen van de Organisatie (hierna te noemen: event).
- Use case: vraagstuk met betrekking tot de digitale dienstverlening die door Organisatie voor
het event wordt ingebracht en waarvoor Deelnemers tijdens het event oplossingen
ontwikkelen.
- Deelnemer: studenten, start-ups, professionals en klanten die zich hebben geregistreerd voor
deelname aan de Hackathon UWV-SVB.
- Partner: één of meerdere bedrijven, die hun diensten hebben aangeboden ter ondersteuning
van dit event.
Artikel 2 - Onderwerp
1. De Organisatie organiseert op 26 en 27 oktober 2019 een hackathon waaraan Deelnemers
kunnen deelnemen door oplossingen te bedenken voor de door Organisatie ingebrachte use
cases.
2. De door de Deelnemers aangedragen oplossingen worden door een onafhankelijke jury
beoordeeld.
Artikel 3 - Deelname
1. Een team bestaat uit twee tot maximaal zes mensen. Deelnemer kan zich individueel of met
een team inschrijven.
2. De Organisatie deelt individuen in teams in op basis van de door Deelnemers genoemde
expertise. Organisatie streeft ernaar een zo divers mogelijk team samen te stellen.
3. De Organisatie kan Deelnemers uitsluiten van (verdere) deelname als Deelnemers naar het
oordeel van de Organisatie niet handelen volgens deze overeenkomst en/of het event nadelig
beïnvloeden.
Art 4 - Oplossingen
1. De deelnemer dient zijn/haar oplossing op 27 oktober 2019 bekend te maken.
2. Een oplossing dient conceptueel nieuw te zijn (niet bestaan voor aanvang voor het event) en
moet volgens gangbare maatstaven geïmplementeerd kunnen worden. Bestaande oplossingen
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mogen uitsluitend gebruikt worden als integratie van een nieuwe oplossing. De oplossing moet
functioneel zijn zodat zij beoordeeld kan worden door de jury.
3. Oplossingen in strijd met de goede zeden of anderszins aanstootgevend kunnen worden
geweigerd door de jury.
Art 5 - Eisen aan de oplossing suggestie
1. Deelnemer verklaart dat hij/zij zich houdt aan alle toepasselijke wetten en regels.
2. Deelnemer staat er voor in dat hij/zij de bedenker is van de oplossing en dat deze oplossing
geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derde partijen en dat deelnemer
beschikt over de toestemming, licentie die nodig is om de oplossing in te dienen.
Art 6 - Personalia
1. De Organisatie verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van deelnemer indien en voor zover dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. De gegevens worden 2 maanden
na afloop van de Hackathon vernietigd.
Art 7 - Gebruik achtergrondinformatie en documentatie door deelnemers
1. De Deelnemer krijgt toegang tot achtergrondinformatie en documentatie van de use case waar
zij aan gaan werken. De achtergrondinformatie en documentatie worden alleen en uitsluitend
t.b.v. de hackathon beschikbaar gesteld en de Organisatie geeft deelnemer(s) het recht om
deze informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel van en gedurende het event
2. De achtergrondinformatie en documentatie zijn niet openbaar en mogen uitsluitend door de
Deelnemer worden gebruikt voor het ontwikkelen van een oplossing en mogen niet gedeeld
en/of verstrekt worden aan een derde partij die geen deelnemer is.
3. Na afloop van het event mogen Deelnemers de achtergrondinformatie en documentatie niet
gebruiken, openen of delen met derde partijen tenzij deze derde partij hiervoor een aparte
overeenkomst met de Organisatie heeft gesloten. Content in cache of stand alone kopieën van
achtergrondinformatie en documentatie dienen direct na afloop van het event te worden
vernietigd.
4. Elke Deelnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid en
vertrouwelijkheid van de achtergrondinformatie en documentatie
5. Deelnemer verklaart dat hij op geen enkele manier vertrouwelijke informatie, die hij heeft
ontvangen of waar hij toegang tot heeft beschikbaar stelt aan derden.
6. Deelnemer stelt de Organisatie onverwijld op de hoogte van het verlies of ongeautoriseerd
gebruik van achtergrondinformatie en documentatie.
7. Een eventuele dataset met anonieme en/of tot individuele personen/organisaties herleidbare
data mag niet worden gecombineerd met een andere dataset op een manier die ertoe leidt dat
één of meerdere individuele personen/organisaties direct of indirect kunnen worden
geïdentificeerd of herkenbaar worden.
Art 8 – Bepaling winnaars
1. Er is een onafhankelijke jury bestaande uit personen vanuit de Organisatie aangevuld met
experts uit de markt.
2. De Organisatie verzorgt het secretariaat van de jury.
3. De jury draagt er zorg voor dat de oplossingssuggesties op een onafhankelijke en
onbevooroordeelde manier worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
- de waarde van het product zelf (als MVP 1 voor de oplossing)
- toegevoegde waarde voor de klant/burger (verschil met huidige situatie)
- toepasbaarheid (schaalbaarheid)
- werking van het prototype
- ondernemerschap van het team (is er bijv. ook nagedacht over communicatie/marketing)
- de mate waarin service geleverd wordt en/of klanttevredenheid een rol speelt
Bij een gelijke beoordeling kan nog gelet worden op:
- de kwaliteit van de presentatie
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Minimaal werkend product als oplossing voor een vraagstuk en gevalideerd kan worden bij eindgebruikers
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-

de mate van ontwikkeling in de 2 dagen van de hackathon zelf (verschil tussen start- en
eindpunt)
4. De bepaling van de winnaars wordt toegelicht in het Juryreglement
5. In het totaal wordt een bedrag van € 4.000,- aan prijzengeld uitgekeerd. De eerste prijs is een
bedrag van € 2.500,-, de tweede prijs is een bedrag van € 1.000,- en de derde prijs een bedrag
van € 500,-. De kansspelbelasting komt voor rekening van de prijswinnaar.
6. De uitslag van de jury is onherroepelijk en niet voor bezwaar of beroep vatbaar.
Artikel 9 - Intellectueel eigendom
1. De Organisatie blijft rechthebbende op de door haar ingebrachte achtergrondinformatie en
documentatie, ten behoeve van de use case alsmede op de auteursrechtelijk beschermde
werken en kan zelf onverkort haar daarbij behorende rechten blijven uitoefenen.
2. Het auteursrecht van de oplossing (van de use case), ontwikkeld door Deelnemer gedurende
de Hackathon blijft bij de Deelnemer(s).
3. Het gebruikersrecht van de oplossing(van de use case), ontwikkeld door Deelnemer
gedurende de Hackathon ligt bij de Organisatie.
4. Deelnemer en Organisatie kunnen over de oplossing op elk moment in overleg treden over de
verkoop van de rechten van de oplossing, tegen een redelijke en billijke vergoeding in lijn met
marktconforme standaarden. De Organisatie is onder geen beding verplicht om de oplossing
van de deelnemer over te nemen of te kopen. Wel verplichten Organisatie en winnende
Deelnemer zich om gedurende een periode van zes maanden, die start vanaf 28 oktober 2019
serieus met elkaar in overleg te treden om tot samenwerking te komen.
Artikel 10 - Portretrecht
1. Iedere Deelnemer doet nu voor alsdan onherroepelijk afstand van een eventueel beroep op
diens portretrecht en geeft de Organisatie belangeloos toestemming tot openbaarmaking en
verveelvoudiging van beeldmateriaal, waarop zijn /haar portret voorkomt en door de
Organisatie of in opdracht van de Organisatie zijn gemaakt tijdens de hackathon, e.e.a. voor
gebruik als communicatie-uiting van de Organisatie.
Artikel 11 - Vertrouwelijkheid
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie.
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade aan
bezittingen, het niet functioneren van ICT toepassingen, schade aan datasets van welke aard
dan ook, tenzij opzet of grove schuld.
2. Indien de Organisatie toch om wat voor reden ook aansprakelijk is dan is haar
aansprakelijkheid gelimiteerd tot het bedrag dat maximaal door de verzekeraar wordt
uitgekeerd.
3. De Organisatie is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het oneigenlijk gebruik of misbruik
van de ter beschikking gestelde achtergrondinformatie en documentatie, opgenomen op de
website voor het event.
Artikel 13 - Geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
2. Voor geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, zal door
partijen worden getracht in onderling overleg tot een oplossing te komen.
3. Geschillen waarover partijen in onderling overleg geen oplossing weten te bereiken, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 14 – Slotbepalingen/huishoudelijk reglement
1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist de Organisatie.
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2. De Hackathon UWV-SVB is een besloten bijeenkomst.
3. Toegang is er voor de deelnemers die zich hebben opgegeven, medewerkers/genodigden van
de partners, UWV, SVB en ondersteunend personeel.
4. Elke bezoeker registreert zich bij binnenkomst (ook medewerkers / genodigden van partners
en UWV en SVB-medewerkers).
5. Aanwezigen houden zich aan de huisregels van het gebouw.
6. De Organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren indien deze zich
onbehoorlijk gedraagt of storend verdrag toont.

Aldus overeengekomen en ondertekend door deelnemer te Eindhoven op 26 oktober 2019.
Naam: ………………………………………
Team: ………………………………..
Handtekening ………………………………

4

