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Branche: Softwareontwikkeling

VOORBEELD VAN EEN SCHADEREGELING

DE DAGVAARDING

HISCOX BEGELEIDT EN VERDEDIGT EEN VERZEKERDE IN EEN RECHTSZAAK OVER
PLAGIAAT.
DE SPELERS
Concurrent van onze verzekerde
Een bedrijf dat al enkele jaren een
softwarepakket voor financieel
beheer aanbiedt aan lokale overheden.

Bedrijf verzekerd door Hiscox:
Softwarebedrijf in dezelfde branche van
financieel beheer voor lokale overheden.
Het heeft voormalige medewerkers
van het concurrerende bedrijf in dienst
genomen.

DE CONTEXT

DE ZAAK

Geschil:
De concurrent dagvaardt onze
verzekerde vanwege schending
van het auteursrecht en oneerlijke
concurrentie. Gesteld wordt dat de
‘overgelopen’ medewerkers hun vroegere
werkzaamheden hebben gebruikt om de
ICT-oplossing te kopiëren en een directe
concurrentie aan te gaan.
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De advocaat van de concurrent laat
een aangetekende dagvaarding
vanwege plagiaat bezorgen.
Hiscox huurt een advocaat in.

Onze klant reageert op de
dagvaarding door op zijn beurt
een procedure op te starten voor
misbruik van recht.
Eerste procesvoering.

Tweede procesvoering.

De concurrent stelt voor om de
procedure te stoppen.
De partijen trekken hun vorderingen
wederzijds in.

Perfect!

WIJ STAAN ONZE KLANT BIJ IN DE GERECHTELIJKE PROCEDURE...

HISCOX EN ZIJN E XPERTS VERLENEN BIJSTAND
DE CLAIM

ZO HELPT HISCOX

Plagiaat!
Wij eisen:
€ 100.000 aan schadevergoedingen en rente
Vernietiging van de oplossing die u verkoopt

Hiscox schakelt een advocaat in. Vanwege het bewijsmateriaal
in het dossier en het feit dat de software 90% van de activiteit
van onze verzekerde vertegenwoordigt, dienen we een
vordering in reconventie in: misbruik van recht.

Onrechtmatig!

Na 12 maanden procederen en vele tussenvonnissen
benadert de concurrent onze verzekerde en stelt een
schikking voor. De partijen trekken hun vorderingen
wederzijds in.
Hiscox dekt de kosten van de verdediging.

OPLOSSING
Hiscox begeleidt en verdedigt de verzekerde klant met een bewijsvoering
en een strategie om de vordering van de wederpartij ‘ongedaan te maken’.
Het leidt tot een schikking.

