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Exit-regeling Internetbureau Capica  

1 Exit regeling Internetbureau Capica b.v. 
In dit document staat onze exit regeling vermeld. Hierin wordt beschreven over welke 

onderdelen van de website de opdrachtgever beschikt zodra deze besluit over te stappen 

naar een andere partij of in het geval van faillissement van Internetbureau Capica. 

1.1 Waarom een exit regeling? 
Internetbureau Capica B.V. verleent  aan de opdrachtgever een niet-exclusief 

gebruikersrecht van het door Internetbureau Capica B.V. ontwikkelde Content Management 

Systeem XMS en de daarbij behorende broncode. Als de samenwerking om welke reden ook 

eindigt, zal Capica  op verzoek van opdrachtgever meewerken aan wat redelijkerwijs 

noodzakelijk is om er voor te zorgen dat een nieuwe partij zonder belemmeringen de website 

kan overnemen. De klant wordt geen eigenaar van deze broncode.  

1.2 Overstappen naar een andere partij 
Als de klant besloten heeft om over te stappen naar een andere partij, dan krijgt deze klant 

een drietal zaken mee op CD: 

A. De uitgewerkte HTML templates (smarty); 

B. De inhoud van de MySQL database  

C. De statische website (alle teksten en afbeeldingen) 

Met deze elementen is het mogelijk om door een andere partij een Content Management 

Systeem achter de website te laten plaatsen. De klant wordt geen eigenaar van de broncode 

van het Content Management Systeem XMS. De website kan dus niet werkend 

overgenomen worden door een andere partij. Deze moet te allen tijden een ander Content 

Management Systeem achter de site plaatsen.  

1.3 Faillissement Internetbureau Capica b.v.  
In het geval  van faillissement van Internetbureau Capica krijgt de klant de onderdelen, zoals 

genoemd onder de punten in paragraaf 1.2  A tot en met C. Bovendien wordt de klant 

eigenaar van de broncode van zijn eigen website. Deze broncode mag alleen gebruikt 

worden voor de eigen website en mag dus niet ingezet worden om een andere/nieuwe 

website mee te programmeren.  


