
C DATA 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
De in deze afdeling C vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling A) van 
toepassing, indien NBD Biblion aan de Afnemer een gebruiksrecht verleent op digitale producten, 
zoals databanken, cd roms en datasets. In geval van strijd tussen een bepaling uit de algemene 
bepalingen en een bepaling uit deze bijzondere voorwaarden, prevaleert de laatste. 

Artikel 2 Definities 
In deze afdeling wordt verstaan onder:  
Digitale Producten: de digitale datasets en databanken van NBD Biblion, waaronder maar niet 
beperkt tot titelbeschrijvingen, aanschafinformaties, bibliografische annotaties, Pictogrammen, 
LiteRom, Uittrekselbank, Actuele Documentatiebank, Siso online, de Trefwoordenthesaurus en het  
Printprogramma Mediaetiket;  
Geautoriseerde Gebruikers: diegenen die op grond van overeenkomst tussen de Afnemer en NBD 
Biblion rechtmatig toegang hebben tot de Digitale Producten ten behoeve van persoonlijk gebruik; 
Gebruiksrecht: Het door NBD Biblion aan de Afnemer verstrekte niet-exclusieve en niet-
overdraagbare recht op gebruik van de Digitale Producten, zoals verder uitgewerkt in artikel 6 van 
deze bepalingen C; 
Thuisgebruik: De toegang tot en het raadplegen van Digitale Producten buiten de omgeving van de 
Afnemer;  

Artikel 3 Prijzen en tarieven 
1. Verkoop, levering en ter beschikking stelling van de Digitale Producten geschiedt tegen de 

op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door NBD Biblion 
gehanteerde tarieven beschreven in de prijslijst, die raadpleegbaar is op haar website 
www.nbdbiblion.nl en (op verzoek) kan worden toegezonden aan de Afnemer. 

2. Voor de Digitale Producten die in abonnementsvorm worden geleverd, lopen deze 
abonnementen per kalenderjaar en worden aan het begin van elk kalenderjaar door NBD 
Biblion voor het volledige kalenderjaar gefactureerd. Voorzover een abonnement niet aan 
het begin van het kalenderjaar aanvangt, wordt, tenzij anders overeengekomen, het 
abonnement binnen een maand na levering gefactureerd voor het op het moment van de 
aanvang nog resterende deel van het betreffende kalenderjaar. 

Artikel 4 Toegang NBD Biblion Infrastructuur en Digitale Producten 
1. NBD Biblion zal aan de Afnemer Toegangscodes verstrekken, waarmee de Afnemer toegang 

kan krijgen tot de NBD Biblion Server en de op de computersystemen van NBD Biblion 
vastgelegde Digitale Producten kan raadplegen of, indien voor de betreffende Digitale 
Producten van toepassing, kan ophalen c.q. downloaden op haar eigen server of die van 
haar serviceprovider, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.  

2. De Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de 
Digitale Producten, alsmede voor controle en beveiligingsprocedures en een adequaat 
systeembeheer. 

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten 
1. De Afnemer erkent dat op de Digitale Producten intellectuele eigendomsrechten rusten. De 

Afnemer zal het bestaan van een substantiële investering in de Digitale Producten in of 
buiten rechte niet betwisten.  

Artikel 6 Gebruiksrecht Digitale Producten 
1. NBD Biblion verleent aan Afnemer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot 

gebruik van de Digitale Producten binnen haar eigen organisatie en - mits dit uitdrukkelijk in 



de Overeenkomst is vastgelegd - voor Thuisgebruik. 
2. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden 

respectievelijk de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Daarbuiten is het de Afnemer 
niet toegestaan de Digitale Producten op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk 
openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen, samen te vatten en/of te verspreiden 
onder of ter beschikking te stellen aan anderen dan zich zelf c.q. de Geautoriseerde 
Gebruikers. Voorts mogen de Afnemer en de Geautoriseerde Gebruikers hun rechten en 
plichten uit dit Gebruiksrecht niet vervreemden, overdragen of in sublicentie geven aan 
anderen dan zij zelf. 

3. De Afnemer zal de Digitale Producten voor geen andere doel gebruiken dan waarvoor het 
gebruiksrecht is verleend, en in het bijzonder zal de Afnemer: 
i. de Digitale Producten, waaronder maar niet beperkt tot aanschafinformaties, 

uitsluitend gebruiken ten behoeve van de besluitvorming over de collectievorming 
binnen de eigen organisatie van de Afnemer.  

ii. de Digitale Producten, waaronder maar niet beperkt tot bibliografische 
beschrijvingen, uitsluitend gebruiken voor opname in de eigen (elektronische) 
catalogus van Afnemer. 

iii. de Digitale Producten voor eigen oefening, studie en gebruik mogen doorzoeken, in 
beeld brengen, raadplegen en lezen en in dat kader niet-substantiële delen van de 
Digitale Producten in ongewijzigde vorm downloaden en/of printen en het 
voorgaande aan Geautoriseerde Gebruikers toestaan.  

iv. alle aanduidingen van eigendom, titel, handelsmerken, auteurs- en andere rechten 
van industrieel of intellectueel eigendom niet verwijderen. 

4. NBD Biblion kan nieuwe versies en/of releases van de Digitale Producten aan Afnemer ter 
beschikking stellen. NBD Biblion is slechts gehouden om ondersteuning te bieden voor de 
meest recente versie of release van de Digitale Producten. 

5. Afnemer erkent dat een nieuwe versie of release van de Digitale Producten in kwalitatief 
en/of kwantitatief opzicht een substantiële wijziging kan inhouden, in welk geval de rechten 
van NBD Biblion op de databank(en) vernieuwd worden.  

6. Indien het Product aan Afnemer beschikbaar is gesteld op een of meer CD-ROMs blijven 
deze gegevensdragers te allen tijde eigendom van NBD Biblion. Ten aanzien daarvan vindt 
geen verkoop of eigendomsoverdracht aan Afnemer plaats, onverminderd de 
verplichtingen van Afnemer met betrekking tot die gegevensdragers en de risico-overgang.  

Artikel 7 Beëindiging 
1. NBD Biblion is gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te 

beëindigen indien: 
i. de Afnemer inbreuk maakt op de rechten van NBD Biblion en/of haar licentiegevers, 

onder meer door gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, openbaarmaking, 
ter beschikkingstelling aan derden, al dan niet tegen betaling, van (de gegevens uit) 
de Digitale Producten, anders dan overeenkomstig het Gebruiksrecht; 

ii. de Afnemer eigen werken met behulp van (een deel van) de inhoud van de Digitale 
Producten tot stand brengt, dergelijk werk tegen betaling of anderszins aan derden 
verstrekt en/of de gegevens uit de Digitale Producten aanvult, vervormt, wijzigt c.q. 
de DIgitale Producten in die gewijzigde vorm intern of extern ter beschikking stelt of 
openbaarmaakt.; 

2. Indien NBD Biblion de Overeenkomst beëindigt op grond van lid 1 van dit artikel, blijft 
de Afnemer gehouden de verschuldigde vergoeding te voldoen onverminderd het recht 
van NBD Biblion op schadevergoeding, nakoming of andere aan haar toekomende 
rechten en rechtsmiddelen, en is NBD Biblion niet gehouden reeds betaalde 
vergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren. NBD Biblion zal wegens deze 
beëindiging ook nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 



3. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient de Afnemer de Toegangssoftware aan NBD 
Biblion te retourneren. Daarnaast dient de Afnemer alle Toegangscodes en/of 
Toegangssoftware aan NBD Biblion te retourneren of op eerste verzoek van NBD Biblion 
te vernietigen. De Afnemer is na beëindiging van de Overeenkomst niet gerechtigd 
kopieën van de Digitale Producten en/of de Toegangssoftware in haar bezit te hebben. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van de algemene bepalingen (Afdeling A) van deze 

Algemene Voorwaarden, aanvaardt NBD Biblion geen enkele aansprakelijkheid voor schade 
voortvloeiend uit het gebruik van (de inhoud) van de Digitale Producten door de Afnemer, 
Geautoriseerde Gebruikers of derden en voor storingen in haar eigen netwerk en dat van 
derden, performance problemen, virussen en/of schadelijke programmacodes in de Digitale 
Producten en/of de software van NBD Biblion.  

2. NBD Biblion is niet verantwoordelijk voor de door Afnemer op de systemen van NBD Biblion 
opgeslagen gegevens en is niet aansprakelijk in geval van verminking of het verloren gaan 
van deze gegevens. NBD Biblion maakt wel periodiek een back-up van alle op haar 
systemen opgeslagen gegevens, welke kan worden ingezet in geval van verminkte of 
verloren gegane gegevens. Het maken van deze back-up doet niet af aan de 
verantwoordelijkheid van de Afnemer voor het zelfstandig bewaren van (een kopie van) de 
door haar aan NBD Biblion aangeleverde gegevens. 

3. NBD Biblion is naar beste kunnen nagegaan of de door NBD Biblion ter beschikking gestelde 
Digitale Producten en Toegangssoftware, op het moment van de ter beschikking stelling, 
geen virussen of schadelijke programmacode(s) bevatten. NBD Biblion kan niet garanderen 
dat zij met de door haar gebruikte beveiligingsmethodes alle virussen of schadelijke 
programmacode(s) zal weten te ontdekken. Bij ontdekking van een virus of schadelijke 
programmacode zal NBD Biblion de Afnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen en al het 
redelijkerwijs mogelijke doen om verdere problemen te voorkomen.  

4. NBD Biblion staat er niet voor in dat de Digitale Producten voldoen aan de specifieke eisen 
en doelstelling van de Afnemer.  

5. De aansprakelijkheid voor producten en diensten van derde partijen wordt bepaald door de 
aanvullende voorwaarden van de derde partij, die van toepassing zijn op die producten en 
diensten. NBD Biblion is niet aansprakelijk voor die producten en diensten en eventuele 
schade die uit het gebruik daarvan voor de Afnemer voortvloeit. 

 

  


