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Beleid Intellectuele Eigendom  

 
Indorama Ventures is ontwikkelaar en eigenaar van intellectuele eigendom en het is ons 

bedrijfsbeleid de Intellectuele Eigendomsrechten (IER) van anderen te respecteren, zoals wij dat ook 

omgekeerd van anderen verwachten. Onder Intellectuele eigendom kan verstaan worden 

auteursrecht, octrooien, handelsmerk of handelsgeheimen. De formele definitie, volgens de  ‘World 

Intellectual Property Organization’ is “voortbrengsels van de menselijke geest.” Intellectuele 

eigendom omvat informatie als uitvindingen, ontwerpen, vernieuwingen, ontdekkingen en 

verbeteringen die ontwikkeld, verkregen of verzameld zijn door bedrijven, inclusief de bijbehorende 

octrooien, auteursrechten, handelsmerk, handelsgeheimen en de bijbehorende vertrouwelijke 

bedrijfsinformatie. 

 

Ons beleid inzake intellectuele eigendomsrechten is bedoeld voor het naleven van wetten en 

regelgevingen die daarmee samenhangen, ter bescherming van de uitkomst van geestelijk 

ontwikkelde bezigheden en de rechten en extensief gebruik te maken van deze rechten en het 

respecteren van de wettige intellectuele eigendomsrechten van derden. Wij hebben een 

systeem waarmee we handelsmerken en merknamen registreren om deze te beschermen voor eigen 

gebruik. 

Wij zullen niet bewust inbreuk plegen op de IER van derden, of dit nu is door gebruik van hardware 

of software die we hebben verkregen door aankoop of huur. 

 

Software Gebruik 

 

Bedrijfssoftware zal aangekocht worden van legale bronnen en met de wettelijke rechten voor het 

bedrijf om deze software te gebruiken. 

 

Ons bedrijfsbeleid is software met licenties alleen te gebruiken volgens de voorwaarden van de 

licentie overeenkomst. Het overtreden van een licentie overeenkomst is illegaal en kan het bedrijf 

blootstellen aan vervolging en aanzienlijke geld boetes. Om deze reden mogen werknemers van het 

bedrijf geen van onderstaande doen zonder toestemming van het hoofd van de  

IT afdeling. 

 

• Bedrijfssoftware installeren op een thuiscomputer; 

• Een kopie maken van bedrijfssoftware om welke reden dan ook; 

• Welk software programma dan ook installeren op welke bedrijfscomputer dan ook; 

 

Het Bedrijf heeft het recht de computers die in het bezit zijn van het Bedrijf op elk gewenst moment 

te controleren of dit beleid nageleefd wordt. Als medewerkers op de hoogte zijn van misbruik van 

software of gerelateerde documentatie binnen het bedrijf, dan moeten zij hun afdelingshoofd 

hiervan op de hoogte brengen. 

 

Intellectuele eigendom en handelsgeheimen van het bedrijf 

 

Het algemeen beleid van het Bedrijf is dat als een person privé een ‘werk’ creëert, deze persoon de 

auteur van dat werk is, tenzij het werk een "werk in opdracht" is. "Werk in opdracht" is een werk 

samengesteld door een werknemer wat valt onder zijn werkzaamheden of een werk waar speciaal 

opdracht voor is gegeven voor gebruik als onderdeel van een collectief werk. Het bedrijf betaald de 

werknemer voor werk, wat ook het creëren of verbeteren van producten of systemen kan zijn, of dit 

nu toegepast wordt of niet. 



Om deze reden zal het Bedrijf de eigenaar blijven van alle intellectuele eigendom gecreëerd door 

haar werknemers en zal dit ook haar eigendom blijven zelfs nadat deze werknemers het bedrijf 

verlaten hebben. 

 

Handelsgeheimen maken deel uit van onze intellectuele eigendom en kunnen zowel tastbaar als 

ontastbaar zij, bijvoorbeeld een strategie om de werk efficiënte te verhogen. We verwachten dat 

onze huidige en voormalige werknemers onze handelsgeheimen bewaren. 

 

Tenzij een geschreven overeenkomst is aangegaan waarin het eigendom of toewijzing van rechten 

gespecificeerd is, is het Bedrijf geen eigenaar van intellectuele eigendomsrechten van een werk in 

opdracht uitgevoerd door een consultant of onafhankelijk contractant. 

 

Vertrouwelijkheid 

 

Alle partijen moeten de vertrouwelijkheid van ons intellectuele eigendom respecteren inclusief 

handelsgeheimen. 

 

We behouden ons het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te 

handhaven als wij van mening zijn dat iemand informatie misbruikt heeft of geprobeerd heeft beter 

te worden van ons bezittingen en handelsgeheimen. 
 

 


