
C Gebruiksrecht cd-rom  
Algemene voorwaarden NBD Biblion B.V 
Artikel C Toepasselijkheid 
1. De in deze afdeling C 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 cd-rom. 
Artikel 1 Definities 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
Documentatie: 
De door NBD Biblion aan de Afnemer verschafte beschrijving van functionaliteit en 
gebruiksmogelijkheden van het Product, op enigerlei wijze, al of niet in elektronische 
vorm, door of namens de NBD Biblion aan de Afnemer ter beschikking gesteld. 
 
Gebruiksrecht: 
Het door NBD Biblion krachtens de Licentieovereenkomst aan de Afnemer verstrekte 
recht om, met in achtneming van de bepalingen van de Algemene voorwaarden, een cd-
rom in zijn organisatie te doen gebruiken door categorieën en/of (ten hoogste) aantallen 
gebruikers als omschreven in de Licentieovereenkomst. 
 
Product: 
Computerprogrammatuur, gegevensverzamelingen(databanken) en /of andere uitgaven, 
vastgelegd op en/of opgenomen in een cd-rom door NBD Biblion aan Afnemer ter 
beschikking gesteld, een en ander in de meest ruime betekenis. Het verleende 
gebruiksrecht is ook van toepassing op de verstrekte documentatie, de updates alsmede 
andere tussentijdse toevoegingen aan het Product. 
 
Updates: 
Alle vervolgversies van het Product en nieuwe releases van een Product die door NBD 
Biblion aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld. 
 
Licentieovereenkomst: 
De door NBD Biblion met Afnemer in welke vorm dan ook (schriftelijk, mondeling) 
gesloten overeenkomst met betrekking tot de beschikbaarstelling van een Product. 
 
Artikel 2 Gebruiksrecht  
1. NBD Biblion verleent aan de Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar 
gebruiksrecht voor het Product. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden 
die in deze algemene voorwaarden respectievelijk de licentieovereenkomst uitdrukkelijk 
zijn toegekend; daarbuiten is het de afnemer niet toegestaan het Product op welke 
wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te 
veranderen. 
2. Het gebruiksrecht van het Product omvat de volgende handelingen die uitsluitend 
binnen de organisatie van de Afnemer mogen worden verricht: op een beeldscherm van 
een computer, al dan niet aangesloten op een intern netwerk, raadplegen van de 



gegevens van het Product overeenkomstig de bijgeleverde installatie- en 
gebruiksinstructies;  
het printen van enkele kleine gedeelten van informatie die uit een Product is 
opgevraagd; het overbrengen in een tekstbestand van enkele kleine gedeelten van 
informatie die uit het product is opgevraagd en het uitprinten van dat tekstbestand 
3. Het Product mag slechts worden gebruikt (a) door groepen die vallen binnen de 
categorie(en) en (b) door ten hoogste het aantal gebruikers en (c) op de apparatuur 
en/of infrastructuur zoals omschreven in de licentieovereenkomst. Indien en zodra het 
Product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NBD Biblion is gebruikt door 
meer of andere gebruikers of op andere apparatuur of infrastructuur dan in dit artikel is 
bedoeld, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door NBD Biblion 
gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd de 
andere rechten van NBD Biblion ter zake van dergelijk ongeautoriseerd gebruik. 
4. Onverminderd het bepaalde in artikel C.2, is het de Afnemer niet toegestaan het 
Product geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur 
of ( al of niet) elektronische gegevensverzamelingen van derden of van de Afnemer zelf. 
 
5. Beschikbaarstelling van de (gegevens van het) Product buiten de organisatie van de 
Afnemer, waaronder tevens wordt begrepen via Internet, Intranet, Wide Area Network, 
dial-up verbindingen of welke andere wijze dan ook is zonder schriftelijke toestemming 
van NBD Biblion niet toegestaan.  
6. Het Product is uitsluitend bedoeld voor gebruik op het specifieke systeem waarvoor 
het Product ontwikkeld is.  
7. De Afnemer zal het Product voor geen andere doel gebruiken dan waarvoor het 
gebruiksrecht is verleend, en in het bijzonder zal de Afnemer: het Product niet 
onderwerpen aan reverse engineering, decompilatie of dissemblatie, dan wel het 
Product niet op enigerlei wijze wijzigen, aanpassen, vertalen of uitbreiden, behoudens 
voor zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van dwingend rechtelijke wetgeving;  
het Product niet ter beschikking stellen aan andere of meer gebruikers dan waarvoor 
het gebruiksrecht is verleend; (onderdelen van) het Product en de daarin vervatte 
gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden; het Product niet verhuren, 
leasen, verkopen, sublicenseren, overdragen dan wel het gebruik op enigerlei andere 
wijze ter beschikking van derden stellen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming; niet meer dan een (1) kopie maken van het Product ten behoeve van 
archief- en back-up doeleinden;  
alle aanduidingen van eigendom, titel, handelsmerken, auteurs- en andere rechten van 
industrieel of intellectueel eigendom niet verwijderen van het Product en eventuele 
kopieën.  
8. Indien het Product aan Afnemer beschikbaar is gesteld op een of meer CD-ROM 
schijven 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. 



9. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen omvat het gebruiksrecht, indien het 
Product een databank of een gegevensverzameling is, tevens de periodieke toezending 
op abonnementsbasis van Updates, tegen betaling door Afnemer van de daarvoor bij 
NBD Biblion geldende vergoedingen.  
10. Afnemer zal aan NBD Biblion en door NBD Biblion daartoe aangewezen derden te 
allen tijde toegang verlenen tot de ruimten( van Afnemer) waar zich het door NBD 
Biblion geleverde Product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde dit te kunnen 
inspecteren, zo nodig te onderhouden en zich te vergewissen van de juiste naleving 
door Afnemer van de Licentieovereenkomst en deze algemene voorwaarden. 
11. Afnemer dient de CD-ROM aan NBD Biblion te retourneren: 
a. aangetekend binnen veertien dagen na beëindiging van het abonnement; 
b. aangetekend binnen veertien dagen na ontvangst van een update van de CDROM. 
12. Een niet of niet tijdig geretourneerde CDROM wordt door NBD Biblion beschouwd als 
een nieuw abonnement. NBD Biblion is gerechtigd hiervoor de Afnemer de 
abonnementsprijs voor een nieuw jaarabonnement in rekening te brengen. 
 
Artikel 3 Installatie en gebruik  
Het Product zal aan Afnemer ter beschikking worden gesteld in een versie of (zoals in 
het geval van beschikking stelling langs elektronische weg) op de wijze als bepaald in de 
specificaties die door NBD Biblion aan Afnemer bekend worden gemaakt en die met de 
totstandkoming van de Licentieovereenkomst worden aanvaard.  
NBD Biblion is te allen tijde gerechtigd aan Afnemer nadere (gebruiks)aanwijzingen 
en/of andere instructies ter zake het gebruik van het Product, ondersteunende 
apparatuur en/of elektronische media te geven. Afnemer verklaart nu reeds alsdan deze 
nadere (gebruiks)aanwijzingen te accepteren en zich daaraan te houden.  
De Afnemer is enig verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn gegevens en 
programma's en voor het opstellen van doeltreffende back-up procedures. NBD Biblion 
heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in dit verband indien de 
gegevens en/of programma's van de Afnemer worden gewist of gewijzigd als gevolg van 
gebruik van het Product door de Afnemer.  
De Afnemer zal alle redelijke beveiliging- en beschermingsmaatregelen nemen teneinde 
te voorkomen dat van het Product ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt.  
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dient Afnemer zelf voor de installatie en 
implementatie van het Product zorg te dragen aan de hand van de daartoe door of 
vanwege NBD Biblion verstrekte Documentatie.  
NBD Biblion is nimmer aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade welke het 
gevolg is van een onjuiste installatie/implementatie van het Product door Afnemer.  
Het Product is vanaf het moment van aflevering geheel voor risico van Afnemer. 
 
Artikel 4 Garantie  
1. NBD Biblion garandeert dat het Product in hoofdzaak zal functioneren overeenkomstig 
de bijgeleverde gebruikershandleiding en eventuele overige documentatie.  
2. NBD Biblion garandeert dat de materiële drager van het Product vrij is van defecten 
in vakmanschap en materialen en dat het Product correct is vastgelegd op de materiële 



drager gedurende dertig (30) dagen na levering van het Product door NBD Biblion. 
Indien gedurende deze dertig (30) dagen blijkt dat niet aan deze garantie wordt 
voldaan, zal de Afnemer NBD Biblion hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen 
en het defecte Product retourneren. NBD Biblion zal op haar kosten het Product 
vervangen door een ander exemplaar.  
3. De garantie geldt niet voor (de materiële drager van de) het Product, welke:  
a. op enigerlei wijze is gewijzigd dan wel waaraan toevoegingen zijn aangebracht door 
een andere partij dan NBD Biblion;  
b. niet in overeenstemming met de gebruikershandleiding, overige documentatie of de 
voorwaarden van deze Overeenkomst is behandeld, geïnstalleerd, onderhouden of 
gebruikt;  
naar het oordeel van NBD Biblion is beschadigd door nalatigheid, misbruik, 
onoordeelkundig gebruik, onvoorzichtigheid of externe factoren.  
4. Indien ten aanzien van een Product bij gerechtelijke beslissing zou worden 
vastgesteld dat het gebruik daarvan door eindgebruikers in strijd is met intellectuele 
eigendomsrechten van een derde, zal NBD Biblion zich maximaal inspannen om te 
zorgen dat Afnemer van en dergelijke beslissing zo min mogelijk hinder ondervindt in 
zijn operationele gebruik van het Product en, zo nodig, dat het Product wordt vervangen 
door een gewijzigde versie. 
5. Het voorgaande is de uitsluitende aansprakelijkheid van NBD Biblion. NBD Biblion 
verleent geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van het Product of de 
resultaten die met behulp van het Product kunnen worden verkregen in de zin van 
foutloosheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Evenmin garandeert NBD 
Biblion dat het Product zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren of zal 
functioneren in combinatie met alle hardware of andere Producten.  
Artikel 5 Duur en beëindiging van de licentieovereenkomst 
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, wordt het gebruiksrecht verleend voor 
onbepaalde tijd en kan de licentieovereenkomst uitsluitend worden beëindigd of 
ontbonden in de in artikel 5.2. genoemde gevallen.  
De licentieovereenkomst kan door Afnemer slechts tussentijds worden opgezegd tegen 
het einde van het kalanderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie 
maanden. 
 
Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien de Afnemer de opzegtermijn niet in 
acht neemt, wordt de licentieovereenkomst automatisch verlengd met een periode van 
een jaar. NBD Biblion zal de Afnemer in dit geval voor deze periode factureren en 
Afnemer is verplicht deze factuur te voldoen. 
 


