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1 VOORWOORD 

Deze Universele Sorteerbouwsteen is zeer gebruiksvriendelijk en munt uit in de nauwkeurigheid 
waarmee de sortering op gewicht plaatsvindt. De Universele Sorteerbouwsteen is een gelicenseerd 
Function Block met de extensie .lib. 
 
De Universele Sorteerbouwsteen kan ingezet worden voor het sorteren op gewicht van vrijwel alle 
foodproducten zoals champignon, witlof, aardbei, tomaat en broccoli, en non-foodproducten. 
 
De Universele Sorteerbouwsteen is geschikt voor alle platformen die geprogrammeerd kunnen 
worden met een standaard IEC 61131-3 programmeersysteem. De programmeersoftware waarmee 
Dochteren IA de Universele Sorteerbouwsteen heeft ontwikkeld, is het progammeersysteem van 
softwareleverancier 3S – Smart Software Solutions GmbH. 
 
De Universele Sorteerbouwsteen kent vijf verschillende uitvoeringen die volgens oplopende 
nummering de mogelijkheden van de lagere nummering in zich herbergen, zie onder: 
 
SO061032.LIB: inclusief SO05-, SO04-, SO03- en SO021032.LIB 
SO051032.LIB: inclusief SO04-, SO03- en SO021032.LIB 
SO041032.LIB: inclusief SO03- en SO021032.LIB 
SO031032.LIB: inclusief SO021032.LIB 
SO021032.LIB: sorteren van twee combinaties op gewicht 
 
Hieruit is af te leiden dat met de Universele Sorteerbouwsteen SO031032.LIB twee of drie 
combinaties op gewicht gesorteerd kunnen worden. 
 
In dit document wordt de Universele Sorteerbouwsteen van het type SO061032.LIB behandeld. 
Met het @ -teken worden afwijkingen en/of opmerkingen gemarkeerd. 
 
@ Voor de Universele Sorteerbouwsteen SO051032.LIB en SO061032.LIB zijn rekenkundig krachtige 
platformen noodzakelijk. 
 
In § 1.2 is een voorbeeldsortering beschreven van een kleinverpakkingssorteersysteem voor een 
genormeerd gewicht van ℮ 500g. 
 

1.1 Adresgegevens Dochteren IA 
 
Naam  : Dochteren IA 
Contactpersoon : Henk Stemerdink 
Adres  : Nijkampsweg 12 
Postcode : 7241 SX 
Woonplaats : Lochem 
Land  : The Netherlands 
Telefoon : +31(0)6 4023 8931 
Fax  : +31(0)8 4220 4580 
E-mail  : verkoop@dochteren-ia.nl 
Internet  : www.dochteren-ia.nl 
 

mailto:verkoop@dochteren-ia.nl
http://www.dochteren-ia.nl
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1.2 Voorbeeld van een kleinverpakkingssorteersysteem 
Het in dit voorbeeld beschreven kleinverpakkingssorteersysteem maakt gebruik van de door 
Dochteren IA ontwikkelde Universele Sorteerbouwsteen SO061032.LIB. 
 

 
 
Rechtsboven is te zien op welk gewenst nettogewicht de combinaties gesorteerd moeten worden, 
tevens is het minimum en maximum nettodebiet ingesteld. Het aantal fysiek aangesloten weegschalen 
is ingesteld op 32. Het aantal productiewegers voor product op een afleverschaal is ingesteld op 8 
(weegschaalnummer 1 t/m 8) en het aantal bijwegers voor product op een rondloopschaal is ingesteld 
op 24 (weegschaalnummer 9 t/m 32). Het leeggewicht van een afleverschaal is ingesteld op 6g, van 
een rondloopschaal op 10g. De voorkeur voor het aantal te sorteren combinaties is ingesteld op 2, het 
maximum op 6, d.w.z. dat er altijd twee combinaties bij elkaar moeten worden gesorteerd, tenzij de 
productgewichten van dien aard zijn dat er géén combinatie van twee productgewichten bij elkaar 
gesorteerd kunnen worden. Vanaf dat moment probeert de Universele Sorteerbouwsteen een 
combinatie hoger uit zoals onderstaand beschreven. 
Als de Universele Sorteerbouwsteen een combinatie van drie productgewichten bij elkaar kan sorteren 
wordt deze combinatie op de uitleesdata gezet en is de sortering gereed. Indien het sorteren van drie 
combinaties niet mogelijk is probeert de Universele Sorteerbouwsteen een combinatie van vier te 
sorteren, indien dit niet mogelijk blijkt dan een combinatie van vijf, indien dit ook niet mogelijk blijkt dan 
tot de ingestelde maximumkeuze van zes, zoals in het scherm te zien is. 
De bruto weegschaalgewichten voorafgaand aan deze combinatie van zes waren: 
  1: 276g    2: 393g    3: 377g    4: 339g    5: 371g    6: 333g    7: 352g    8: 405g 
  9: 167g  10: 157g  11: 128g  12: 176g  13:   98g  14:   82g  15:   80g  16:   91g 
17: 168g  18: 125g  19: 131g  20: 111g  21: 137g  22: 143g  23: 181g  24: 175g 
25: 110g  26: 101g  27: 102g  28:   83g  29:   68g  30:   71g  31:   79g  32:   96g 
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Op het moment dat er een weegschaal gekozen is (te zien aan het groengenummerde lampje), wordt 
het productgewicht op ‘nul’ geschreven, zodat dit productgewicht bij de volgende sorteerslag wordt 
overgeslagen. 
Bij dit kleinverpakkingssorteersysteem zijn aan de linkerkant meerdere waarden af te lezen, zoals het 
actueel nettogewicht van een gesorteerde combinatie, het actueel netto totaalgewicht en het aantal 
combinaties van het actueel netto totaalgewicht. Ook is het actueel netto debietgewicht (voor de 6 
gevonden combinaties 501g), het actueel netto totaaldebietgewicht en het aantal combinaties van het 
actueel netto totaaldebietgewicht. 
Daaronder het getotaliseerde nettogewicht (35.505g) en het getotaliseerde aantal combinaties (71). 
Het te veel gesorteerde nettogewicht is 431g, ofwel een teveel van 1,23%. 
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2 UNIVERSELE SORTEERBOUWSTEEN IN FBD 

De Universele Sorteerbouwsteen kan in de ‘Function Block Diagram’ programmeertaal worden 
aangeroepen en ziet er dan als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende hoofdstukken worden alle instellingen en uitlezingen uiteengezet en waar nodig met 
voorbeelden verduidelijkt. 
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3 COMMUNICATIE-INSTELLINGEN EN -UITLEZINGEN 

De communicatie-instellingen en -uitlezingen zijn verdeeld in instelparameters en uitleesdata. De 
tabellen van § 3.1 en § 3.2 geven een overzicht. In hoofdstuk 4 en 5 worden de instelparameters en 
uitleesdata toegelicht. 
 

3.1 Instelparameters 
 

Benaming    Type Bereik 
1. Start    BOOL [0 .. 1] 
2. ResetCounts   BOOL [0 .. 1] 
3. Setpoint    INT [100 .. 25000]  (x 1g) 
4. SetpointRangeMin   INT [0 .. <= Setpoint] (x 1g) 
5. SetpointRangeMax   INT [> Setpoint .. 25000] (x 1g) 
6. NumberOfBalances   INT [10 .. 32] 
7. NumberOfBalancesFirst  INT [0/1 .. NumberOfBalances] 
8. NumberOfBalancesSecond  INT [0/NumberOfBalancesFirst+1 .. NumberOfBalances] 
9. BowlWeightFirst   INT [0 .. 1000]   (x 1g) 
10. BowlWeightSecond   INT [0 .. 1000]   (x 1g) 
11. SumOfPiecesFirst   INT [2 .. 6] 
12. SumOfPiecesSecond  INT [0/3 .. 6] 
13. GrossBalance1   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
14. GrossBalance2   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
15. GrossBalance3   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
16. GrossBalance4   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
17. GrossBalance5   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
18. GrossBalance6   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
19. GrossBalance7   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
20. GrossBalance8   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
21. GrossBalance9   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
22. GrossBalance10   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
23. GrossBalance11   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
24. GrossBalance12   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
25. GrossBalance13   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
26. GrossBalance14   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
27. GrossBalance15   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
28. GrossBalance16   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
29. GrossBalance17   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
30. GrossBalance18   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
31. GrossBalance19   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
32. GrossBalance20   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
33. GrossBalance21   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
34. GrossBalance22   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
35. GrossBalance23   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
36. GrossBalance24   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
37. GrossBalance25   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
38. GrossBalance26   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
39. GrossBalance27   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
40. GrossBalance28   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
41. GrossBalance29   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
42. GrossBalance30   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
43. GrossBalance31   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
44. GrossBalance32   INT [0 .. 4500]  (x 1g) 
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Voor het uitlezen van het resultaat zijn onderstaande uitleesdata beschikbaar. 
 

3.2 Uitleesdata 
 

Benaming     Type  Bereik 
1. Ready     BOOL  [0 / 1] 
2. OutputDword    DWORD [0 .. FFFFFFFF] 
3. OutputByte0    BYTE  [0 .. FF] 
4. OutputByte1    BYTE  [0 .. FF] 
5. OutputByte2    BYTE  [0 .. FF] 
6. OutputByte3    BYTE  [0 .. FF] 
7. WeightTolerance    INT  [0 .. 30.000]  (x 1g) 
8. WeightRange    INT  [0 .. 30.000]  (x 1g) 
9. AmountTolerance    UDINT  [0 .. 4.294.967.295] (x 1g) 
10. AmountRange    UDINT  [0 .. 4.294.967.295] (x 1g) 
11. NumbersTolerance    UDINT  [0 .. 4.294.967.295] 
12. NumbersRange    UDINT  [0 .. 4.294.967.295] 
13. ErrorCombination    BOOL  [0 / 1] 
14. ErrorRangeMin    BOOL  [0 / 1] 
15. ErrorRangeMax    BOOL  [0 / 1] 
16. ErrorNumOfBalances   BOOL  [0 / 1] 
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4 OMSCHRIJVING INSTELPARAMETERS 

Van elke instelparameter wordt in de onderstaande paragrafen uitleg gegeven. 
 

4.1 Start 
Bij het activeren van de startparameter wordt een nieuwe sortering gestart. Een sortering is pas 
beëindigd als het ‘ready’-signaal of een ‘error’-melding verschijnt. Na een correcte sortering blijft 
het ‘ready’-signaal aanwezig en na een incorrecte sortering een ‘error’-signaal. Voor een 
nieuwe sortering dient de startparameter opnieuw geactiveerd te worden. 

4.2 ResetCounts 
Met deze parameter kan men alle getotaliseerde waarden terugstellen op ‘nul’. 

4.3 Setpoint 
Met deze parameter geeft men het gewenste netto sorteergewicht op. 

4.4 SetpointRangeMin 
Met deze parameter kan men een minimumgrens onder het setpoint opgeven, die nog voldoet 
aan hetgeen men als gesorteerd nettogewicht toelaat. 
 
@ Deze parameter mag ook gelijk zijn aan het setpoint. 

4.5 SetpointRangeMax 
Met deze parameter kan men een maximumgrens boven het setpoint opgeven, die nog voldoet 
aan hetgeen men als gesorteerd nettogewicht toelaat, met een minimum van 2% boven het 
setpoint. 

4.6 NumberOfBalances 
Met deze parameter geeft men het aantal fysiek aangesloten weegschalen op. 

4.7 NumberOfBalancesFirst 
Met deze parameter heeft men de mogelijkheid een voorkeursaantal op te geven van het aantal 
productweegschalen waarop producten komen te staan met een afleverschaal. Het ingestelde 
aantal begint bij weegschaal 1. 
 
@ Het aantal in deze parameter moet kleiner of gelijk zijn aan parameter ‘NumberOfBalances’. 
Indien deze mogelijkheid niet wordt gebruikt, dan instellen op ‘nul’. 

4.8 NumberOfBalancesSecond 
Met deze parameter heeft men de mogelijkheid een voorkeursaantal op te geven van het aantal 
productweegschalen waarop producten komen te staan met een ‘eigen’ rondloopschaal. Deze 
productgewichten dienen dan voor de bijtelling tijdens de sortering. 
 
Voorbeeld: 
NumberOfBalances  15 
NumberOfBalancesFirst    4 
NumberOfBalancesSecond 11 
Bij het activeren van de startparameter worden uit de ‘NumberOfBalancesFirst’-tabel 
(weegschaal 1 t/m 4) en uit de ‘NumberOfBalancesSecond’-tabel (weegschaal 5 t/m 15) 
productgewichten gesorteerd tot deze het gewenste setpoint opleveren, of voldoen aan de 
debietgrenzen. 
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@ De som van ‘NumbersOfBalancesSecond’ en ‘NumbersOfBalancesFirst’ moet gelijk zijn aan 
parameter ‘NumberOfBalances’. Indien deze mogelijkheid niet wordt gebruikt, dan instellen op 
‘nul’. 

4.9 BowlWeightFirst 
Met deze parameter kan men het eigengewicht van een lege afleverschaal instellen. 
Als men zonder schalen werkt, dan kan deze parameter op ‘nul’ ingesteld worden. 

4.10 BowWeightSecond 
Met deze parameter kan men het eigengewicht van een lege rondloopschaal instellen. 
Indien deze mogelijkheid niet wordt gebruikt, dan instellen op ‘nul’. 
 
@ Indien niet gebruikt, wordt de ‘BowlWeightFirst’ parameterinstelling voor alle 
productweegschalen gehanteerd. 

4.11 SumOfPiecesFirst 
Met deze parameter legt men de voorkeur vast voor het aantal te sorteren combinaties. 
Heeft men hier een waarde ingesteld van bijvoorbeeld drie, dan worden er drie combinaties bij 
elkaar gesorteerd tot het setpoint is bereikt, of voldoen aan de debietgrenzen. 

4.12 SumOfPiecesSecond 
Met deze parameter geeft men vrijgave om een of meer combinaties extra te sorteren. 
De Universele Sorteerbouwsteen zal dit alleen uitvoeren als het voorkeursaantal, zoals 
ingesteld bij ‘SumOfPiecesFirst’, onmogelijk te sorteren is. Indien deze mogelijkheid niet wordt 
gebruikt, dan instellen op ‘nul’. 
 
@ In de Universele Sorteerbouwsteen SO021032.LIB wordt deze parameter genegeerd. 

4.13 GrossBalance1 tot en met GrossBalance32 
Op deze parameter wordt het bruto productgewicht van de fysiek aangesloten 
productweegschaal, inclusief aflever- of rondloopschaal, aangeboden. 
 
@ Er wordt in de Universele Sorteerbouwsteen niet getarreerd. 
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5 OMSCHRIJVING UITLEESDATA 

Van elke uitleesdata wordt in de onderstaande paragrafen uitleg gegeven. 
 

5.1 Ready 
Met deze data kan men bepalen of een gestarte sortering met goed gevolg is beëindigd. Als 
een sortering is beëindigd en deze data is niet actief, dan is er een ‘error’-melding aanwezig, zie 
§ 5.13 tot en met § 5.16. 
 
@ Tijdens de sortering is deze data niet actief. 

5.2 OutputDword 
Met behulp van deze data kan men uitlezen welke productweegschaal is gekozen, zodat het op 
de gekozen productweegschaal aanwezige product kan worden verwijderd. 
 
In het sorteervoorbeeld van § 1.2 is te zien dat productweegschaalnummer 20, 26, 27, 28, 29 
en 32 is gekozen. Elke productweegschaal vertegenwoordigt een digitaal bit in deze data. 
 
Het ‘OutputDword’ is van het type dubbelwoord en beslaat twee 16-bits woorden of vier 8-bits 
bytes of 32 digitale bits en wordt als volgt in woorden, bytes en digitale bits verdeeld: 
 
Meest belangrijke woord (Most Significance Word): 
Bitnummer: 

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 
Bytenummer: 3 (bit 31..24)     Bytenummer : 2 (bit 23..16) 
 
Minst belangrijke woord (Least Significance Word): 
Bitnummer: 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Bytenummer: 1 (bit 15..8)     Bytenummer: 0 (bit 7..0) 
 
De corresponderende bits voor de productweegschalen in deze data zijn: 
 
Weegschaal   1: bit   0  Weegschaal   2:  bit   1 
Weegschaal   3: bit   2  Weegschaal   4:  bit   3 
Weegschaal   5: bit   4  Weegschaal   6: bit   5 
Weegschaal   7: bit   6  Weegschaal   8:  bit   7 
 
Weegschaal   9: bit   8  Weegschaal 10:  bit   9 
Weegschaal 11: bit 10  Weegschaal 12: bit 11 
Weegschaal 13: bit 12  Weegschaal 14: bit 13 
Weegschaal 15: bit 14  Weegschaal 16: bit 15 
 
Weegschaal 17: bit 16  Weegschaal 18: bit 17 
Weegschaal 19: bit 18  Weegschaal 20: bit 19 
Weegschaal 21: bit 20  Weegschaal 22: bit 21 
Weegschaal 23: bit 22  Weegschaal 24: bit 23 
 
Weegschaal 25: bit 24  Weegschaal 26: bit 25 
Weegschaal 27: bit 26  Weegschaal 28: bit 27 
Weegschaal 29: bit 28  Weegschaal 30: bit 29 
Weegschaal 31: bit 30  Weegschaal 32: bit 31 
 
Men kan deze data gebruiken om o.a. een 32 punts-uitgangsmodule te activeren. 
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@ Heeft men niet de beschikking over een 32 punts-uitgangsmodule, dan kan men ook werken 
met de OutputBytes van § 5.3 tot en met § 5.6. 

5.3 OutputByte0 
De data in deze byte vertegenwoordigen de digitale bits 0 tot en met 7 uit het ‘OutputDword’. 
Men kan deze data gebruiken om o.a. een 8 punts-uitgangsmodule te activeren. 
 
@ Deze data worden altijd gevuld. 

5.4 OutputByte1 
De data in deze byte vertegenwoordigen de digitale bits 8 tot en met 15 uit het ‘OutputDword’. 
Men kan deze data gebruiken om o.a. een 8 punts-uitgangsmodule te activeren. 
 
@ Deze data worden altijd gevuld. 

5.5 OutputByte2 
De data in deze byte vertegenwoordigen de digitale bits 16 tot en met 23 uit het ‘OutputDword’. 
Men kan deze data gebruiken om o.a. een 8 punts-uitgangsmodule te activeren. 
 
@ Heeft men 17 of meer fysiek aangesloten weegschalen, dan wordt deze data altijd gevuld. 

5.6 OutputByte3 
De data in deze byte vertegenwoordigen de digitale bits 24 tot en met 31 uit het ‘OutputDword’. 
Men kan deze data gebruiken om o.a. een 8 punts-uitgangsmodule te activeren. 
 
@ Heeft men 25 of meer fysiek aangesloten weegschalen, dan wordt deze data altijd gevuld. 

5.7 WeightTolerance 
Deze data geeft het actueel nettogewicht weer van een op dat moment beëindigde sortering 
waarvan het netto gesorteerde gewicht net boven- of op het gewenste netto setpoint ligt. 

5.8 WeightRange 
Deze data geeft het actueel netto debietgewicht weer van een op dat moment beëindigde 
sortering, waarvan het netto gesorteerde gewicht binnen de debietgrenzen ligt. 

5.9 AmountTolerance 
Deze data geeft de totale gesorteerde hoeveelheid weer van de actuele nettogewichten, 
volgens § 5.7. 

5.10 AmountRange 
Deze data geeft de totale gesorteerde hoeveelheid weer van de actuele netto debietgewichten, 
volgens § 5.8. 

5.11 NumbersTolerance 
Deze data geeft het aantal gesorteerde combinaties weer van de gesorteerde hoeveelheid 
actueel nettogewicht, volgens § 5.9. 

5.12 NumbersRange 
Deze data geeft het aantal gesorteerde combinaties weer van de gesorteerde hoeveelheid 
actueel netto debietgewicht, volgens § 5.10. 
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5.13 ErrorCombination 
Deze data geeft aan dat er géén combinatie meer te sorteren is. 

5.14 ErrorRangeMin 
Deze data geeft aan dat de instelling van parameter ‘SetpointRangeMin’ foutief is. 

5.15 ErrorRangeMax 
Deze data geeft aan dat de instelling van parameter ‘SetpointRangeMax’ foutief is. 

5.16 ErrorNumOfBalances 
Deze data geeft aan dat de instellingen van een van de parameters ‘NumberOfBalancesFirst’ 
en ‘NumberOfBalancesSecond’ foutief is. 
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6 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREKKING HEBBENDE OP SOFTWARE 

6.1 Algemeen 
 

6.1.1 “Programmatuur” 
Onder “Programmatuur” wordt verstaan, computer programma(s) vastgelegd op voor 
computer leesbare dragers of voor computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende 
documentatie, ongeacht welke vorm deze documentatie heeft. 
 

6.1.2 “Standaardpakket” 
Onder “Standaardpakket” wordt verstaan, algemeen beschikbare en niet speciaal voor een 
Wederpartij ontwikkelde Programmatuur, al dan niet ten behoeve van Wederpartij aangepast, 
gewijzigd of uitgebreid. 
 

6.1.3 “Gebruik en Toepassing” 
De Wederpartij is verantwoordelijk voor het “Gebruik” en de juiste “Toepassing” van 
Programmatuur en van de door en/of namens Dochteren IA te verlenen of verleende diensten. 
 

6.2 Ontwikkeling van specifieke Programmatuur 
 

6.2.1 “Ontwikkeling” 
“Ontwikkeling” door Dochteren IA van specifieke Programmatuur (maatwerkprogrammatuur) 
voor Wederpartij zal plaatsvinden op basis van voorafgaande schriftelijke specificatie van de 
te ontwikkelen Programmatuur (waarbij tevens zal dienen te zijn vastgelegd op welke wijze de 
ontwikkeling zal geschieden), en voorts op basis van de door Wederpartij voor de ontwikkeling 
aan Dochteren IA ter beschikking gestelde gegevens en informatie; de Wederpartij staat in 
voor de juistheid, volledigheid, relevantie en betrouwbaarheid van deze gegevens en 
informatie. 
 

6.2.2 “Wijzigingen en/of Uitbreidingen” 
Partijen kunnen “Wijzigingen en/of Uitbreidingen” van de overeengekomen werkzaamheden 
overeenkomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Dochteren IA de Wederpartij 
mededelen welke prijsverhoging de gewenste of overeengekomen wijziging(en) en/of 
uitbreiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. In geval van wijziging of uitbreiding zal de 
levertijd, dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden worden voltooid, navenant worden 
verlengd of opgeschoven. 
 

6.2.3 “Instemming” 
Indien aan Dochteren IA tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt 
dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of wenselijk is, zal Dochteren IA de 
Wederpartij daarover inlichten waarbij, in geval voor de ontwikkeling van de Programmatuur 
een vast prijs is overeengekomen, Dochteren IA de Wederpartij zal mededelen welke 
prijsverhoging de wijziging of uitbreiding met zich zal brengen; indien de Wederpartij alsdan 
niet binnen veertien dagen schriftelijk met de voorgestelde wijziging(en) en/of uitbreiding(en) 
en de daaraan verbonden prijsverhoging heeft “Ingestemd”, zal Dochteren IA gerechtigd zijn 
de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of te staken, in welk geval de Wederpartij 
gehouden zal zijn voor de reeds verrichte werkzaamheden Dochteren IA een vergoeding te 
betalen op basis van de toepasselijke tarieven van Dochteren IA, zulks onverminderd het 
recht van Dochteren IA tot het vorderen van schadevergoeding. Indien Dochteren IA de 
Wederpartij omtrent een noodzakelijke of gewenste wijziging of uitbreiding inlicht, zal de 
levertijd, dan wel het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, tenminste met drie weken 
worden verlengd of opgeschoven, terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de 
werkzaamheden plaatsvindt, de levertijd dan wel het tijdstip van voltooiing van de 
werkzaamheden navenant verder zal worden verlengd of opgeschoven. 
 

6.2.4 “Gebruiksklaar” 
Dochteren IA zal de te ontwikkelen Programmatuur conform de specificatie bedoeld in § 6.2.1 
“Gebruiksklaar” opleveren. Na de gebruiksklare oplevering wordt de Programmatuur geacht 
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door de Wederpartij te zijn aanvaard. Indien een test is afgesproken zoals hierna in § 6.2.5 
vermeld, wordt de Programmatuur geacht te zijn aanvaard na aanvaarding door Wederpartij 
dan wel veertien dagen na de gebruiksklare oplevering indien de Wederpartij alsdan 
Dochteren IA niet schriftelijk omtrent eventuele gebreken mocht hebben geïnformeerd zoals 
hierna in § 6.2.7 vermeld. 
 

6.2.5 “Testen” 
Indien en voor zover dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, is de Wederpartij 
gerechtigd de Programmatuur gedurende veertien dagen na de gebruiksklare oplevering te 
“Testen” of doen testen. Tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, zal de test 
bestaan uit de uitvoering van een door Wederpartij samengestelde verzameling van 
testgevallen, welke door de Wederpartij ten behoeve van de test voldoende tijdig vóór de 
gebruiksklare oplevering en in voor Dochteren IA begrijpelijke en bruikbare vorm aan 
Dochteren IA ter beschikking zullen worden gesteld. 
 

6.2.6 “Voortgang” 
Indien tijdens de uitvoering van de test als bedoeld in § 6.2.5 blijkt dat de “Voortgang” van de 
test belemmerd wordt door gebreken in de Programmatuur, zal de Wederpartij Dochteren IA 
hieromtrent zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk informeren; in zo’n geval zal de testperiode 
van veertien dagen worden onderbroken totdat de gebreken zijn hersteld. 
 

6.2.7 “Herstellen” 
De Wederpartij is gehouden om, indien tijdens de uitvoering van de test bedoeld in § 6.2.5 
blijkt dat de Programmatuur gebreken heeft en niet aan de voorafgaand schriftelijk 
vastgelegde specificaties voldoet, Dochteren IA hieromtrent onmiddellijk na de afloop van de 
testperiode zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te informeren, waarna Dochteren IA de 
genoemde gebreken binnen een redelijke termijn zal herstellen; dergelijk herstel zal alleen 
dan kosteloos kunnen geschieden wanneer voor de ontwikkeling van de Programmatuur een 
vaste prijs is overeengekomen; in andere gevallen zullen de kosten van herstel aan de 
Wederpartij in rekening worden gebracht. 
 

6.2.8 “Garantieperiode” 
In geval van ontwikkeling van Programmatuur bedraagt de “Garantieperiode” drie maanden na 
aanvaarding; gedurende deze periode zal Dochteren IA naar beste vermogen eventuele 
gebreken herstellen wanneer de Programmatuur niet aan de voorafgaand schriftelijk 
vastgelegde specificaties voldoet. Alleen indien voor de ontwikkeling van de Programmatuur 
een vaste prijs was overeengekomen, zal dergelijk herstel kosteloos geschieden, tenzij de 
gebreken veroorzaakt zijn door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van de 
Wederpartij of andere niet aan Dochteren IA toe te rekenen oorzaken, of wanneer de 
gebreken bij de uitvoering van de test bedoeld in § 6.2.5 hadden kunnen worden vastgesteld. 
Indien geen vaste prijs was overeengekomen zullen de kosten van herstel steeds aan de 
wederpartij in rekening kunnen worden gebracht. Herstel van verloren gegane gegevens valt 
niet onder de garantie. Voorts vervalt de garantie indien Programmatuur door anderen dan 
Dochteren IA is aangepast of gewijzigd. Dochteren IA garandeert niet dat de programmatuur 
zonder onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen worden 
hersteld of verbeterd. 
 

6.2.9 “Zonder beperkingen” 
Behalve indien en voor zover anders mocht zijn overeengekomen, en op voorwaarde dat de 
Wederpartij zijn verplichtingen jegens Dochteren IA is nagekomen, kan de Wederpartij 
“Zonder beperkingen” gebruik maken van de door Dochteren IA speciaal voor de Wederpartij 
ontwikkelde Programmatuur. 
 

6.2.10 “Gebruiken, Toepassen en/of verder Ontwikkelen” 
Dochteren IA is te allen tijde gerechtigd om door, namens of in opdracht van hem ontwikkelde 
Programmatuur zelf te “Gebruiken, Toepassen en/of verder Ontwikkelen”. 
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6.3 Standaardpakket 
 

6.3.1 “Recht tot gebruik” 
Indien Dochteren IA de Wederpartij het “Recht tot gebruik” van een door Dochteren IA 
ontwikkeld Standaardpakket verleent, omvat dit slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik 
van het Standaardpakket op de wijze als hierna omschreven. 
 

6.3.2 “Één verwerkingseenheid” 
Het Standaardpakket mag door de Wederpartij uitsluitend op “Één verwerkingseenheid” 
worden gebruikt, met dien verstande, dat de Programmatuur van het Standaardpakket bij een 
eventuele storing tijdelijk op een andere verwerkingseenheid mag worden gebruikt; doch 
slechts totdat de storing is opgeheven. 
 

6.3.3 “Twee back-up kopieën” 
Indien en voor zover door Dochteren IA geen andere voorwaarden zijn gesteld, is de 
Wederpartij gerechtigd voor beveiligingsdoeleinden ten hoogste “Twee back-up kopieën” van 
het Standaardpakket te maken; deze kopieën zullen alleen mogen worden gebruikt ter 
vervanging van onbruikbaar geraakt origineel materiaal. De kopieën moeten worden voorzien 
van dezelfde labels en dezelfde indicaties als het originele materiaal. 
 

6.3.4 “Niet aan derden” 
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dochteren IA zal het gebruiksrecht ten 
aanzien van een Standaardpakket “Niet aan derden” mogen worden overgedragen. Het is de 
Wederpartij voorts niet toegestaan om een Standaardpakket of enige kopie daarvan te 
verkopen, te verhuren, te vervreemden, aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te 
stellen, dan wel ten behoeve van derden te (doen) gebruiken, of tot voorwerp van een 
zekerheidsrecht te maken. 
 

6.3.5 “Broncode” 
De “Broncode” van de Programmatuur van een Standaardpakket zal aan de Wederpartij niet 
ter beschikking worden gesteld. 
 

6.3.6 “Eigendom” en “Rechten van Industriële en Intellectuele Eigendom” 
De “Eigendom” van het Standaardpakket en de “Rechten van Industriële en Intellectuele 
Eigendom” ten aanzien van het Standaardpakket blijven bij Dochteren IA berusten en zullen 
door de Wederpartij worden gerespecteerd. De Wederpartij zal aanduidingen betreffende 
rechten van industriële of intellectuele eigendom, zoals auteursrechtaanduidingen, niet 
verwijderen en niet onleesbaar of onherkenbaar maken. 
 

6.3.7 “Vertrouwelijke Informatie en Bedrijfsgeheimen” 
Door het aangaan van een overeenkomst welke betrekking of mede betrekking heeft op een 
door Dochteren IA ontwikkeld Standaardpakket verklaart de Wederpartij ermee bekend te zijn 
dat het Standaardpakket “Vertrouwelijke Informatie en Bedrijfsgeheimen” van Dochteren IA 
bevat. De Wederpartij is gehouden het Standaardpakket geheim te houden en niet aan 
derden bekend te (doen) maken. 
 

6.3.8 “Garantieperiode van het Standaardpakket” 
De “Garantieperiode van het Standaardpakket” bedraagt drie maanden vanaf levering; 
gedurende deze periode zal Dochteren IA naar beste vermogen eventuele gebreken 
herstellen wanneer de Programmatuur van het Standaardpakket niet aan de 
gebruikershandleiding van het Standaardpakket voldoet. Alleen wanneer er een 
onderhoudsovereenkomst is gesloten of wanneer een gebruiksvergoeding is 
overeengekomen waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal een dergelijk herstel kosteloos 
worden uitgevoerd, tenzij de gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met 
gebruiksfouten aan de zijde van de Wederpartij of andere niet aan Dochteren IA toe te 
rekenen oorzaken. In andere gevallen zullen de kosten van herstel steeds aan de Wederpartij 
in rekening (kunnen) worden gebracht. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder 
de garantie. De garantie vervalt zodra het Standaardpakket door anderen dan Dochteren IA 
wordt of is aangepast of gewijzigd. Dochteren IA garandeert niet dat de programmatuur 
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zonder onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen worden 
hersteld of verbeterd. 
 

6.3.9 “Onderhoudsovereenkomst” 
Wanneer voor het Standaardpakket met Dochteren IA een “Onderhoudsovereenkomst” is 
gesloten, of wanneer een gebruiksvergoeding is overeengekomen waarbij het onderhoud is 
inbegrepen, is de Wederpartij gehouden Dochteren IA terstond schriftelijk en op voldoende 
duidelijke wijze de in de Programmatuur van het Standaardpakket geconstateerde gebreken 
mede te delen. Dochteren IA zal alsdan na ontvangst van deze mededeling naar beste 
vermogen de gebreken herstellen indien de Programmatuur van het Standaardpakket niet aan 
de gebruikershandleiding van het Standaardpakket voldoet. Herstel van verloren gegane 
gegevens valt niet onder het onderhoud. Indien gebreken zijn veroorzaakt door of verband 
houden met gebruiksfouten aan de zijde van de Wederpartij of andere niet aan Dochteren IA 
toe te rekenen oorzaken, is Dochteren IA gerechtigd aan de Wederpartij de kosten van herstel 
in rekening te brengen. Indien gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met enige 
wijziging of aanpassing van de programmatuur van het Standaardpakket door anderen dan 
Dochteren IA zal Dochteren IA gerechtigd zijn geheel van herstel af te zien dan wel, wanneer 
tot herstel wordt overgegaan, aan de Wederpartij de kosten van herstel in rekening te 
brengen. 
 

6.3.10 “Verbeterde versie” 
Wanneer ten aanzien van een door Dochteren IA ontwikkeld Standaardpakket een 
onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Dochteren IA wanneer een “Verbeterde versie” van 
het Standaardpakket voor de markt beschikbaar komt zo’n versie aan de Wederpartij ter 
beschikking stellen. Onverminderd de bepaling van § 6.2.8, is Dochteren IA in elk geval na 
verloop van drie maanden van het ter beschikking stellen van een nieuwe versie niet meer 
gehouden tot enig herstel van gebreken in een oudere versie. Dochteren IA is gerechtigd om, 
indien een nieuwe versie van het Standaardpakket vergeleken met oudere versies nieuwe 
mogelijkheden en/of functies biedt, voor het ter beschikking stellen van die nieuwe versie een 
vergoeding te verlangen. 
 

6.3.11 “Licentieovereenkomst” 
Wanneer Dochteren IA het Standaardpakket ter beschikking stelt en het recht tot gebruik van 
het Standaardpakket slechts verleend overeenkomstig de bepalingen van een 
“Licentieovereenkomst” met Wederpartij, of indien het onderhoud ten aanzien van het 
Standaardpakket wordt uitgevoerd op basis van of overeenkomstig de bepalingen in een 
Licentieovereenkomst van Dochteren IA met Wederpartij gelden niet de bepalingen van de     
§ 6.3.1 tot en met § 6.3.10 van deze Voorwaarden, doch slechts de bepalingen van de 
desbetreffende Licentieovereenkomst(en) van Dochteren IA met die Wederpartij(en). 
Dochteren IA zal de Wederpartij op diens verzoek informeren over de van toepassing zijnde 
bepalingen. 

 


