
B Gebruiksrecht Databanken Algemene voorwaarden NBD Biblion B.V. 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
1. De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen 
(afdeling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien NBD Biblion aan 
Afnemer een gebruiksrecht verleent op een databank.  
   
 
B Gebruiksrecht Databanken  
Algemene voorwaarden NBD Biblion B.V., 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
1. De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de algemene 
bepalingen(afdeling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien NBD 
Biblion aan Afnemer een gebruiksrecht verleent op een databank. 
Artikel 2 Definities 
De in deze Voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de 
navolgende betekenis: 
Abonnement: Overeenkomst tussen NBD Biblion en Afnemer, waarbij NBD Biblion aan 
de Afnemer elektronische toegang verleent tot Databank(en) op grond van deze 
Voorwaarden; 
Adres: een op het inschrijfformulier aangeduide werkplek; 
 
Afnemer: de partij die met NBD Biblion hetzij rechtstreeks, hetzij via de boekhandel, 
hetzij via een door NBD Biblion ingeschakeld verzend- en incassobedrijf, een 
overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen 
waaronder begrepen boeken, tijdschriften, abonnementen, aanschafinformaties, 
titelbeschrijvingen dan wel enig ander door NBD Biblion aangeboden goed en/of 
elektronische producten dan wel het verrichten van werkzaamheden, zulks in de ruimste 
zin van het woord. 
Databank(en): de bestanden van NBD Biblion, alsmede de in de bestanden opgenomen 
verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die via de 
Toegangssoftware systematisch en methodisch toegankelijk zijn;  
 
NBD Biblion Server: de door NBD Biblion te exploiteren technische infrastructuur voor de 
toegang tot de Databank(en) en waardoor onder andere informatie elektronisch kan 
worden geraadpleegd; 
Certificaat: de elektronische bevestiging van de certificatiedienstverlener die de 
gegevens voor het verifiëren van een handtekening aan de Afnemer verbindt en de 
identiteit van die (rechts)persoon bevestigt; 
Certificatiedienstverlener: de dienst of natuurlijke of rechtspersoon die Certificaten 
afgeeft in verband met elektronische handtekeningen; 
Elektronische handtekening: elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch 
geassocieerd met elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor 
authentificatie. 



 
Toegangscode: de aan Afnemer uitgereikte toegangscode, waardoor de Afnemer 
toegang verkrijgt tot de NBD Biblion Server - en indien van toepassing - de overige 
diensten van NBD Biblion.  
De toegangscode: 
- is niet overdraagbaar; 
- dient als toegangsbewijs voor de Databank(en) op de NBD Biblion Server en heeft een 
geldigheidsduur van maximaal een (1) jaar. Een geldige toegangscode is een 
voorwaarde voor het gebruik van de aangeboden diensten; 
- kan in geval van misbruik of een gerechtvaardigd vermoeden daartoe door NBD Biblion 
onvoorwaardelijk worden ingetrokken; 
 
Toegangssoftware: de computerprogramma´s die worden gebruikt bij de werking van 
de Databank(en) en waarmee de Afnemer in staat wordt gesteld om informatie uit de 
Databank(en) te selecteren, op te vragen, in te zien of te printen. 
 
Artikel 3 Toegang NBD Biblion Server 
1. Na acceptatie van de inschrijving van Afnemer, zal NBD Biblion Afnemer 
Toegangscodes verstrekken, waarmee Afnemer toegang kan krijgen tot de NBD Biblion 
Server en de op de computersystemen van NBD Biblion vastgelegde Databank(en) kan 
gebruiken, met inachtneming van het in deze Voorwaarden bepaalde. 
 
 
Afnemer verkrijgt toegang tot de NBD Biblion Server - indien Afnemer zich kan 
identificeren door middel van een geldige elektronische handtekening in combinatie met 
de Toegangscode.  
De aan Afnemer verstrekte Toegangscodes zijn strikt vertrouwelijk. Afnemer dient 
maatregelen te nemen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van 
de aan Afnemer verstrekte Toegangscodes.  
Indien NBD Biblion constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegde derden 
gebruik maken of kunnen maken van de Toegangscodes, of indien Afnemer NBD Biblion 
van een zodanig gebruik telefonisch, schriftelijk of anderszins op de hoogte stelt, zal 
NBD Biblion de toegang door middel van de bewuste Toegangscodes tot de 
Databank(en) onmiddellijk blokkeren. NBD Biblion brengt Afnemer zo spoedig mogelijk 
van het onbevoegde gebruik en de blokkering op de hoogte. NBD Biblion stelt Afnemer 
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na blokkering vervangende Toegangscodes ter 
beschikking, indien is vastgesteld dat het onbevoegde gebruik niet aan Afnemer is toe te 
rekenen.  
Indien het onbevoegde gebruik van Toegangscodes aan Afnemer is toe te rekenen, 
dient Afnemer de aan blokkering en vervanging verbonden kosten, alsmede de daaraan 
verbonden schade te vergoeden. NBD Biblion is dan tevens bevoegd tot onmiddellijke 
ontbinding of beëindiging van de overeenkomst door middel van een schriftelijke 
mededeling.  



De Afnemer onthoudt zich ervan overige Afnemers of internetgebruikers te hinderen en 
schade toe te brengen aan de NBD Biblion Server of andere computersystemen. Het is 
de Afnemer verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te 
starten waarvan de Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks NBD 
Biblion, overige Afnemers en/of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is 
de Afnemer slechts toegestaan processen of programma's op te starten die behoren tot 
de functionaliteiten van de Toegangssoftware indien er een directe, door NBD Biblion 
toegestane verbinding met de NBD Biblion Server bestaat.  
Het is de Afnemer niet toegestaan de NBD Biblion Server en de aldaar aanwezige 
schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met 
toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of 
deze Voorwaarden.  
 
Artikel 4 Afgifte Certificaat 
 
Afnemer garandeert de juistheid van alle gegevens die zij dient te verstrekken ter 
opneming in het Certificaat van alle voor een dergelijk Certificaat voorgeschreven 
gegevens.  
Afnemer zal de gegevens die zij diende te verstrekken ter opneming in het Certificaat, 
na een wijziging zo spoedig mogelijk en tenminste veertien (14) dagen nadien, aan NBD 
Biblion en de Certificatiedienstverlener doorgeven.  
Afnemer zal gedurende de looptijd voldoen aan de voorwaarden van de 
certificatiedienstverlener voor het afgeven van certificaten. Indien Afnemer niet voldoet 
aan de voorwaarden van de certificatiedienstverlener dan kan NBD Biblion de toegang 
tot de Databank(en) en het gebruiksrecht voor de Toegangssoftware opschorten.  
 
Artikel 5 Verantwoordelijkheden van partijen 
 
NBD Biblion zal haar taken vervullen overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde 
procedures en afspraken.  
NBD Biblion zal zich inspannen om, indien de Toegangssoftware reproduceerbare fouten 
bevat, welke van wezenlijke invloed zijn op de toegang tot de NBD Biblion Server, deze 
fouten te herstellen. Onder fouten wordt verstaan het niet voldoen van de 
Toegangssoftware aan de schriftelijke specificaties van NBD Biblion.   
Indien Afnemer bij het gebruik van de Toegangssoftware gebruik maakt van eigen 
automatiserings en/of telecommunicatie voorzieningen is de Afnemer verantwoordelijk 
voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid daarvan. Afnemer is verantwoordelijk 
voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door NBD Biblion te 
verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat 
systeembeheer.  
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig 
of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van NBD Biblion staan of indien 
Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft NBD Biblion in ieder 
geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft NBD 



Biblion het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in 
rekening te brengen.  
NBD Biblion is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, 
in de login procedure, in het account en in haar e-mail en internet adressen, zonder dat 
hierdoor een recht op schadevergoeding van de Afnemer jegens NBD Biblion ontstaat. 
NBD Biblion zal in een dergelijk geval de Afnemer vooraf op de hoogte stellen van de 
wijzigingen.  
NBD Biblion is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) 
buiten gebruik te stellen of het gebruik te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor 
het redelijkerwijs benodigde onderhoud, beperking van schade of voor de noodzakelijk 
door NBD Biblion te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder 
dat hierdoor een recht op schadevergoeding van NBD Biblion jegens Afnemer ontstaat.  
Afnemer is verplicht zorg te dragen voor een continue, adequate beveiliging van de aan 
haar ter beschikking gestelde toegang tot de NBD Biblion Server tegen onbevoegde 
toegang en opvraging, verveelvoudiging, openbaarmaking en hergebruik van de aldaar 
beschikbare Databank(en).  
Afnemer zal onder eigen verantwoordelijkheid met grote regelmaat een back-up maken 
van bestanden op het/de computersyste(e)m(en) waarop de Toegangssoftware 
functioneert.  
Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de 
Databank(en) en Toegangssoftware, alsmede voor controle en beveiligingsprocedures 
en een adequaat systeembeheer.  
Afnemer zal actief en preventief toezien op de naleving van de voorwaarden uit deze 
overeenkomst door haar personeel, en zorgdragen voor ondertekening, althans 
uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke acceptatie van, en naleving van de bij deze 
voorwaarden gevoegde Bijlage I alvorens gebruikers het gebruik en/of toegang te 
verlenen tot de Toegangssoftware en/of de Databank. 
  
Artikel 6 Intellectuele en industriële eigendom 
 
 
Alle intellectuele eigendomsrechten, alsmede de sui generis rechten met betrekking tot 
de Databank(en) en/of Zoek en Analyseprogrammatuur berusten bij NBD Biblion of 
diens toeleveranciers. Deze overeenkomst beoogt geen verandering in deze 
eigendomsverhouding te brengen.  
NBD Biblion vrijwaart Afnemer voor aanspraken van derden die zijn gegrond op de 
stelling dat het gebruik van de Toegangssoftware inbreuk maakt op de aan deze derde 
toebehorende intellectuele eigendomsrechten.  
Afnemer kan zich niet op deze vrijwaring beroepen indien de bewuste aanspraken van 
derden verband houden met wijzigingen die door of vanwege Afnemer in de 
Toegangssoftware zijn aangebracht, of die verband houden met het gebruik van de 
Toegangssoftware op een wijze die anderszins strijdig is met deze voorwaarden.  
Afnemer erkent dat de door NBD Biblion geëxploiteerde Databank(en) een verzameling 
van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen vormt die systematisch of 



methodisch geordend is waarvan de verkrijging, de controle en de presentatie van de 
inhoud een substantiële investering van NBD Biblion vormt. Afnemer zal het bestaan van 
deze substantiële investering in of buiten rechte niet betwisten.  
Afnemer is zich er van bewust dat op in de Databank(en) opgenomen werken, gegevens 
of andere zelfstandige elementen als geheel en/of afzonderlijk intellectuele 
eigendomsrechten van NBD Biblion of derden kunnen rusten en dat het gebruik van 
deze werken, gegevens of andere zelfstandige elementen is beperkt door de 
Databankenwet, de Auteurswet, internationale verdragen en/of andere regelgeving.  
NBD Biblion is gerechtigd om ten hoogste tweemaal per jaar te onderzoeken of Afnemer 
de Toegangssoftware gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met deze 
voorwaarden. Afnemer verplicht zich aan een dergelijk onderzoek mee te werken, mits 
NBD Biblion dit onderzoek tenminste een week van te voren heeft aangekondigd en het 
onderzoek niet langer dan 2 dagen duurt. NBD Biblion draagt zowel zijn eigen kosten 
van een dergelijk onderzoek als de kosten van Afnemer die met een dergelijk onderzoek 
zijn gemoeid. Indien het onderzoek van NBD Biblion uitwijst dat Afnemer de 
Toegangssoftware niet in overeenstemming met de voorwaarden van deze 
overeenkomst gebruikt, komen de kosten van het desbetreffende onderzoek voor 
rekening van Afnemer.  
Afnemer is ermee bekend dat de Toegangssoftware die ter beschikking wordt gesteld, 
vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van NBD Biblion of derden bevat. 
Afnemer verbindt zich deze informatie geheim te houden, niet aan derden bekend te 
maken, niet commercieel te exploiteren en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor 
deze hem ter beschikking zijn gesteld.  
Afnemer vrijwaart NBD Biblion voor schending van intellectuele eigendomsrechten, 
opvraging en/of hergebruik van substantiële delen van de inhoud van de databank en 
elk ander onrechtmatig gebruik van de Databank(en), door middel van de op het Adres 
aanwezige faciliteiten. 
  
Artikel 7 Gebruiksrecht Databank 
 
 
NBD Biblion verleent aan Afnemer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot 
gebruik van de Databank(en) als genoemd in de overeenkomst en opgenomen in dit 
artikel.  
Afnemer is gedurende de looptijd van deze overeenkomst gerechtigd kwalitatief en 
kwantitatief niet-substantiële delen van de Databank(en) op te vragen om deze binnen 
het eigen netwerk bij de uitoefening en ondersteuning van de normale bedrijfsvoering 
van Afnemer te gebruiken op de in het inschrijfformulier aangeduide werkplek op het 
aldaar genoemde Adres. Gebruik is uitsluitend toegestaan aan personen die op het 
Adres fysiek aanwezig zijn. Gebruik door middel van inbellen, online verbinding of 
transmissie vanuit een ander dan in het inschrijfformulier genoemde Adres en/of 
computersysteem is niet toegestaan. Het gebruiksrecht omvat geen opvraging en/of 
hergebruik van in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantiële delen van de inhoud 
van de Databank(en).  



Onder normaal gebruik valt in ieder geval niet het in enige vorm aan het publiek of aan 
derden ter beschikking stellen, van de gehele inhoud van de Databank(en) of een 
substantieel deel daarvan door verspreiding van exemplaren, verhuur, online transmissie 
of transmissie op welke wijze of in welke vorm dan ook.  
Het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van kwalitatief en/of 
kwantitatief niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank(en) door 
verspreiding van exemplaren, verhuur, online transmissie of transmissie op welke wijze 
of in welke andere vorm dan ook waardoor op enigerlei wijze de normale exploitatie van 
de Databank(en) in gevaar wordt gebracht of schade aan NBD Biblion wordt 
toegebracht, door Afnemer of derden is niet toegestaan.  
Opvraging of hergebruik, waaronder het in enige vorm van het aan het publiek ter 
beschikking stellen van de inhoud van een Databank(en) of een deel daarvan door 
verspreiding van exemplaren, verhuur, online transmissie of transmissie op welke wijze 
of in welke andere vorm dan ook waardoor op enigerlei wijze de normale exploitatie van 
de Databank(en) in gevaar wordt gebracht of schade aan NBD Biblion wordt 
toegebracht, is aan Afnemer niet toegestaan.  
NBD Biblion zal gedurende de looptijd van deze voorwaarden en nieuwe versies en/of 
releases van de Databank(en) aan Afnemer ter beschikking stellen. NBD Biblion is 
slechts gehouden aan haar garanties voor de laatste in het bezit van Afnemer zijnde 
versie of release van de Databank(en).  
Afnemer erkent dat een nieuwe versie van de Databank(en) in kwalitatief en/of 
kwantitatief opzicht een substantiële wijziging inhoudt door de daarop toegepaste 
toevoegingen, weglatingen en/of veranderingen, waardoor de rechten van NBD Biblion 
op de databank(en) vernieuwd worden.  
Iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking door Afnemer via enig ander medium 
dan in overeenstemming met de voorwaarden, is verboden behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming van NBD Biblion. 
  
Artikel 8 Gebruiksrecht Toegangssoftware 
1. Na acceptatie van de inschrijving zal NBD Biblion voor op het (online/offline) 
inschrijfformulier vermelde en door NBD Biblion bevestigde datum, de alsdan geldende 
versie van de Toegangssoftware ter beschikking stellen op de daartoe bestemde 
internetsite. 
 
Voor de duur van deze overeenkomst verleent NBD Biblion hierbij aan Afnemer een niet-
exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de door NBD Biblion 
beschikbare versie van de Toegangssoftware als opgenomen in dit artikel.  
NBD Biblion kan naar eigen inzicht nieuwe versies van de Toegangssoftware aan 
Afnemer ter beschikking stellen. NBD Biblion is slechts gehouden om ondersteuning te 
bieden voor de meest recente versie van de Toegangssoftware.  
Het gebruiksrecht op de Toegangssoftware omvat de volgende rechten: 
normaal gebruik van de Toegangssoftware op de computerapparatuur op het Adres van 
Afnemer in combinatie met de Databank(en). Onder normaal gebruik wordt verstaan de 
in de Documentatie vermelde functionaliteit(en);  



gebruik van de bij de Toegangssoftware behorende Documentatie ter ondersteuning 
van het gebruik van de Toegangssoftware. 
Het gebruik is beperkt tot het in Abonnementscontract opgegeven maximaal aantal 
gelijktijdige gebruikers op het Adres. 
5.    Afnemer zal tijdens online raadpleging van de Databank(en) de daartoe relevante 
online gepubliceerde documenten van NBD Biblion naleven. Een document geldt als 
gepubliceerd en bekend bij Afnemer indien het via het internet gedurende een periode 
van veertig dagen op de internetsite van NBD Biblion beschikbaar is gesteld. 
6.   Afnemer zal de Toegangssoftware installeren op een daartoe geschikt 
computersysteem binnen zijn organisatie. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud van haar computersystemen binnen de eigen organisatie. 
 
Artikel 9 Inhoud Databank 
1. NBD Biblion geeft toegang tot van NBD Biblion en/of van derden, afkomstige 
informatie. NBD Biblion garandeert niet dat deze informatie steeds juist, volledig en/of 
tijdig is. 
 
NBD Biblion zal zich inspannen om de juistheid en actualiteit van de van NBD Biblion zelf 
afkomstige en aan Afnemer ter beschikking gestelde Databank(en) zo groot mogelijk te 
doen zijn. NBD Biblion is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
onvolledigheid, onjuistheid of het niet actueel zijn van deze Databank(en).  
De Afnemer is volledig verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen en/of 
(interne) adviezen die worden gegeven op grond van of met behulp van Databank(en) 
van NBD Biblion.  
NBD Biblion zal zich naar beste kunnen inspannen om de juistheid en actualiteit van de 
aan Afnemer ter beschikking gestelde Databank(en) zo groot mogelijk te doen zijn. NBD 
Biblion is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledigheid, 
onjuistheid of het niet actueel zijn van de Databank(en). NBD Biblion erkent slechts 
aansprakelijkheid voor zover in artikel 13 van deze Voorwaarden vermeld.  
Afnemer is geheel verantwoordelijk voor het formuleren van vragen en de 
geformuleerde vragen en de door het gebruik daarvan verkregen resultaten, alsmede de 
gevolgtrekkingen daarvan.  
De Databank(en) bestaan uit een weergave van werken, gegevens en andere 
zelfstandige elementen, die bij verschillende instanties door NBD Biblion en/of 
leveranciers zijn verzameld. Als gevolg daarvan kan NBD Biblion niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor fouten, onduidelijkheden of lacunes die werken, gegevens of 
andere zelfstandige elementen in de Databank(en) kunnen beïnvloeden. NBD Biblion is 
daarbij gerechtigd om van de juistheid van de door verschillende instanties en/of 
leveranciers verleende gegevens uit te gaan.  
Indien de gegevens afkomstig zijn uit een data-entry uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van NBD Biblion en/of haar leveranciers dan zullen deze binnen 
hun reguliere activiteiten er naar redelijkheid op toe zien dat deze taken correct worden 
uitgevoerd. Ondanks deze controleactiviteiten kan NBD Biblion de betrouwbaarheid van 
de Databank(en) niet garanderen.  



 
Artikel 10 Ondersteuning en gebruik 
1. NBD Biblion kan op verzoek van Afnemer een eenmalige algemene gebruiksinstructie 
verzorgen. De exacte datum hiervoor kan nader worden overeengekomen. Afnemer is 
niet gerechtigd tot meerdere gebruiksinstructies. Verdere gebruiksinstructies dienen 
tussen Afnemer en NBD Biblion schriftelijk te worden overeengekomen. 
 
Afnemer kan NBD Biblion telefonisch vragen stellen betreffende het gebruik van de 
Databank en de Toegangssoftware. NBD Biblion is hiervoor bereikbaar onder het 
nummer van de helpdesk van NBD Biblion. Alvorens aanspraak te kunnen maken op 
telefonische hulp dient Afnemer eerst te trachten problemen vragen op te lossen 
middels raadpleging van de daartoe beschikbaar gestelde (online) Documentatie. De 
vragen worden in behandeling genomen door daartoe ingehuurde medewerkers van 
NBD Biblion en zullen steeds zo spoedig mogelijk worden beantwoord. De vragen 
worden tijdens kantooruren op normale werkdagen in behandeling genomen. Vragen 
worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Gezien de aard en mogelijke 
hoeveelheid van eventuele vragen kan NBD Biblion geen limiet ten aanzien van de 
behandelingstermijn garanderen.  
NBD Biblion kan gedurende de looptijd van deze overeenkomst aanvullende en/of 
afwijkende reglementen van toepassing verklaren. Wijzigingen worden per e-mail of op 
de internetsite van NBD Biblion bekend gemaakt. Deze wijzigingen treden in werking 
veertien dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking 
is vermeld. Indien Afnemer zich niet met de wijzigingen kan vereenzelvigen kan 
Afnemer deze overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 
twee maanden. 
  
Artikel 11 Vergoeding en betaling 
 
Afnemer is NBD Biblion voor het gebruik van de Databank(en) en de Toegangssoftware 
de in het Abonnementscontract genoemde vergoedingen verschuldigd.  
Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn 
betaalt, zal Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande 
bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig 
blijft de vordering te voldoen, zal Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag 
tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag 
met een minimum van EURO 100,--.  
Afnemer is verplicht op verzoek van NBD Biblion een machtiging tot automatische 
incasso af te geven.  
Afnemer draagt de gemaakte kosten als gevolg van het gebruik van de openbare 
telecommunicatie-infrastructuur bij online raadplegingen van de Databank(en).  
Afnemer dient de vergoedingen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities, 
doch uiterlijk binnen dertig dagen na facturering, aan NBD Biblion te voldoen. 
  



Artikel 12 Looptijd van de overeenkomst 
1. Een Abonnement op de Databank(en) treedt in werking wanneer de aanvraag 
daartoe bevestigd is op een door beide partijen ondertekend Abonnementscontract of 
wanneer Afnemer haar instemming met deze voorwaarden heeft bevestigd door middel 
van een elektronische kennisgeving voorzien van een geldige Elektronische 
Handtekening. Vervolgens wordt het Abonnement steeds stilzwijgend verlengd met een 
periode van een jaar, tenzij het Abonnement bij aangetekend schrijven en met 
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden door een der partijen 
wordt opgezegd tegen het einde van de initiële Abonnementsperiode of een verlenging 
daarvan. De Afnemer kan de prijslijst voor het komende Abonnementsjaar bij NBD 
Biblion opvragen. Het recht van tussentijdse opzegging van de zijde van Afnemer van de 
overeenkomst is uitgesloten. 
 
NBD Biblion is bevoegd het Abonnement zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk met 
onmiddellijke ingang te beëindigen indien: de Afnemer surseance van betaling of haar 
faillissement heeft aangevraagd, het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, de 
andere partij in staat van faillissement is verklaard, de andere partij een rechtspersoon 
is en deze wordt opgeheven.  
Indien een overeenkomst tussen NBD Biblion en een derde met betrekking tot de dienst 
is of wordt beëindigd, kan NBD Biblion het Abonnement met een opzegtermijn van een 
maand beëindigen. NBD Biblion zal, indien zij zelf voornemens is een overeenkomst met 
een derde te beëindigen, vooraf de Afnemer hiervan in kennis stellen met inachtneming 
van een redelijke termijn.  
NBD Biblion is in ieder geval, onverminderd het verder bepaalde in deze voorwaarden, 
gerechtigd om het Abonnement te beëindigen vanwege: 
gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, openbaarmaking, ter 
beschikkingstelling aan derden, al dan niet tegen betaling, van (de gegevens uit) de 
Databank(en) buiten het Adres;  
werk met behulp van Databank tegen betaling of anderszins verstrekt of in het 
vooruitzicht gestelde voordeel, uitgevoerd door de Afnemer;  
niet betaling van het geheel of een deel van de prijs;  
niet-teruggave van de voorlaatste versie na levering van een nieuwe versie door NBD 
Biblion;  
niet-teruggave of het op verzoek van NBD Biblion niet verwijderen of vernietigen van de 
voorlaatste versie van de Databank en/of Toegangssoftware bij de installatie van een 
nieuwe versie daarvan. 
NBD Biblion zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn 
gehouden. 
 
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts 
toe indien de partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke 
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de 
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen 
ingevolge de overeenkomst.  



Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds 
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties 
en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van 
ongedaanmaking zijn, tenzij NBD Biblion ten aanzien van die prestaties in verzuim is. 
Bedragen die NBD Biblion vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met 
hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven 
met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en 
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.  
Bij beëindiging van het Abonnement dient Afnemer alle gegevensdragers met daarop de 
Toegangssoftware of kopieën van de Databank(en) en de daarbij behorende 
Documentatie aan NBD Biblion te retourneren. Daarnaast dient Afnemer alle 
toegangscodes en/of Toegangssoftware aan NBD Biblion te retourneren of op eerste 
verzoek van NBD Biblion te vernietigen. Afnemer is na beëindiging van het Abonnement 
niet gerechtigd kopieën van de Databank(en) en/of de Toegangssoftware in haar bezit 
te hebben.  
Bij beëindiging van het Abonnement, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst 
blijven de bepalingen en verplichtingen van partijen die naar hun aard voort dienen te 
duren, onverminderd gelden, in ieder geval met betrekking tot geheimhouding, 
toepasselijk recht, bevoegde rechter, intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, en 
betalingen voortvloeiend uit de periode voor de beëindiging. 
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid 
 
NBD Biblion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het 
gebruik van (de inhoud) van de Databank(en) door Afnemer of derden en voor alle 
mogelijke gevolgen daarvan, tenzij door Afnemer aantoonbaar als een direct gevolg 
veroorzaakt door opzet of grove schuld van NBD Biblion. Onder deze uitsluiting vallen 
ook storingen in het netwerk en performance problemen. De Afnemer behoudt voor alle 
handelen met teksten en gegevens uit de Databank(en) zijn volledige eigen 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn (zakelijke) relaties en handelen.  
Indien Afnemer in verband met (door)leveringen of overig handelen door derden 
rechten op deze derde(n) kan laten gelden in verband met door deze derde(n) 
veroorzaakte schade, kan NBD Biblion deze rechten hetzij ten behoeve van Afnemer 
uitoefenen, hetzij deze rechten overdragen, voor zover deze overdracht rechtens 
mogelijk is.  
Afnemer vrijwaart NBD Biblion voor alle aanspraken van derden, verband houdende met 
het gebruik dat Afnemer van de Databank(en) heeft gemaakt.  
Schade, welke naar het oordeel van Afnemer veroorzaakt is door grove schuld of opzet 
van NBD Biblion, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na 
ontstaan daarvan schriftelijk aan NBD Biblion te worden gemeld. Schade die niet binnen 
deze termijn ter kennis van NBD Biblion is gebracht komt niet voor vergoeding in 
aanmerking, tenzij Afnemer aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder heeft 
kunnen melden. 



5. Afnemer vrijwaart NBD Biblion voor aanspraken van derden, die via Afnemer toegang 
krijgen tot de Databank(en), ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het 
gebruik van de dienst en/of het internet door Afnemer. 
6. NBD Biblion is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de door Afnemer op de 
systemen van NBD Biblion opgeslagen gegevens. 
7. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze 
voorwaarden, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen stellende een 
redelijke termijn om alsnog de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen.  
8. De partij die aantoonbaar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn 
verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door 
de andere partij geleden c.q. te lijden schade. 
9. De totale aansprakelijkheid van NBD Biblion wegens toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van deze voorwaarden is beperkt tot vergoeding van directe schade tot 
maximaal het bedrag betaald onder deze voorwaarden. Indien de voorwaarden 
hoofdzakelijk verplichtingen betreffen met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de 
bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 
de laatste drie maanden. 
10. Aansprakelijkheid van NBD Biblion voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is 
te allen tijde uitgesloten. 
11. NBD Biblion is niet aansprakelijk voor functiestoornissen en/of fouten en/of 
gebreken aan de Materialen die in combinatie met de Databank(en) worden gebruikt. 
12. NBD Biblion is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik anders dan in 
de Documentatie vermeld en/of illegaal gebruik van de Databank en/of 
Toegangssoftware. 
13. Onderdelen van de Databank kunnen zijn vervaardigd in samenwerking met 
contractspartijen van NBD Biblion. NBD Biblion kan op geen enkele wijze instaan en 
aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en/of het correcte functioneren van door 
leveranciers aangeleverde gegevens en/of bijdragen aan de Databank. 
14. NBD Biblion is naar beste kunnen nagegaan of de door NBD Biblion ter beschikking 
gestelde Databank en Toegangssoftware, op het moment dat de Databank en 
Toegangssoftware door NBD Biblion aan gebruiker ter beschikking worden gesteld, geen 
virussen of schadelijke programmacode bevatten. NBD Biblion kan niet garanderen dat 
zij met de door haar gebruikte beveiligingsmethodes alle virussen of schadelijke 
programmacode zal weten te ontdekken. Bij ontdekking van een virus of schadelijke 
programmacode zal NBD Biblion Afnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen en zal al 
het redelijkerwijs mogelijke doen om verdere problemen te voorkomen. 
15. NBD Biblion is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van Afnemer van 
de openbare telecommunicatie-infrastructuur in combinatie met de Databank en/of 
Toegangssoftware. 
16. NBD Biblion garandeert niet dat de Databank(en) en/of Toegangssoftware geen 
fouten bevat of foutloos zal functioneren. 
17. NBD Biblion garandeert niet dat de Databank(en) altijd beschikbaar zullen zijn. 
 



Artikel 14 Algemeen 
1. De administratie van NBD Biblion levert tussen partijen volledig, dwingend en 
uitsluitend bewijs ten aanzien van de aan de Afnemer verstrekte gegevensdrager(s) en 
betaling daarvan, een en ander behoudens tegenbewijs. 
2. NBD Biblion is bevoegd haar rechten en plichten uit deze overeenkomst tussen NBD 
Biblion en Afnemer aan derden over te dragen. 
3. Alle aanbiedingen van NBD Biblion zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
4. Kennisgevingen die partijen op grond van deze voorwaarden aan elkaar zullen doen 
vinden schriftelijk plaats. Waar in deze Voorwaarde een schriftelijk stuk is vereist wordt 
hiermee gelijk gesteld een elektronisch bericht voorzien van een digitale handtekening 
welke is getekend met een geldig Certificaat.  
5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil ter zake van 
deze voorwaarden of voorwaarden(en) tussen partijen zal bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag, tenzij partijen alsnog 
arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.  
 
  
 


