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De UAV-GC 2005 is van toepassing met inachtneming van het volgende:
§ 40 Intellectuele eigendomsrechten.
In § 40 lid 2, wordt “wetgeving” vervangen door “wet- en regelgeving”.
Het bepaalde in § 40 lid 3, vervalt en wordt vervangen door:
“Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al
dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren”.
Het bepaalde in § 40 lid 13, vervalt en wordt vervangen door:
“Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de
Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever”.
§ 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:
“De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of
gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of
bedrijfseconomische aard dit meebrengen”.
§ 42 In gebreke blijven, onvermogen, of overlijden van de Opdrachtgever
In § 42 lid 1 wordt de tekst in regel 4 en 5 : “… aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk
percentage …” gewijzigd in:
“… aanspraak op vergoeding van rente overeenkomstig artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het
wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120, tweede lid, Burgerlijk Wetboek …”.
De laatste zin ‘De rentevordering………rente’ vervalt.
Het bepaalde in §42 lid2 tekst in regel 6 en 7 vervalt:
“… wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd
en …”.
Toelichting op de UAV-GC 2005
Daar waar een paragraaf in de UAV-GC 2005 geheel of gedeeltelijk is gewijzigd, dient de toelichting op die
paragraaf met inachtneming van die wijziging te worden gelezen. Daar waar een paragraaf niet van
toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet van toepassing.
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