
 

 

 

 

 

 

Beste meneer, mevrouw, 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking in het toesturen van recensie-exemplaren. Deze samenwerking 

bekrachtigen we met bijgesloten overeenkomst en zien we graag getekend retour. 

 

Wat gaan we doen? 

NBD Biblion maakt van uw titels unieke bibliografische beschrijvingen, waaronder ook korte, onafhankelijke 

recensies (de zogenaamde ‘aanschaf-informaties’), van alle boeken die NBD Biblion aanbiedt aan openbare 

bibliotheken. Deze beschrijvingen gebruiken bibliotheken onder meer om boeken al dan niet aan te schaffen 

en om ze in het bibliotheeksysteem en -catalogus te plaatsen (zodat ze vindbaar zijn). Momenteel 

produceren we deze beschrijvingen aan de hand van de fysieke recensie-exemplaren, die uitgeverijen NBD 

Biblion toe(laten)sturen. 

 

Hoe gaan we dit doen? 

NBD Biblion wil een deel van haar productie van deze beschrijvingen versnellen en efficiënter inrichten, 

zodat zij de boeken sneller en duurzamer kan aanbieden aan de bibliotheekbranche. Dat doet NBD BiBlion 

door het productieproces te automatiseren met de hulp van Kunstmatige Intelligentie. Dit kan alleen met een 

digitale variant van uw titels. Op basis van deze digitale recensie-exemplaren trainen we de “machine” om te 

komen tot een complete bibliografische beschrijving, zoals klanten van ons gewend zijn. Met het tekenen 

van deze overeenkomst reikt u naast fysieke exemplaren ook digitale recensie-exemplaren aan. Wanneer 

het proces volledig geautomatiseerd verloopt, zullen de papieren versies niet langer nodig zijn en willen we 

deze uitfaseren. Daarover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.  

 

Wat betekent dit voor u? 

Doordat het proces versnelt, ontvangt u de bestelling van uw titels eerder. En op langere termijn bespaart u 

verzendkosten. 

 

In bijgesloten overeenkomst worden alle afspraken benoemd. Indien er nog vragen zijn, kunt u deze 

toesturen naar uitgevers@nbdbiblion.nl of bellen naar (079) 344 0344, t.a.v. Nel Groenenberg. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Nel Groenenberg 

Traffic Medewerker 

Team Digitale Recensie Exemplaren 

 

T (079) 344 0344 

E uitgevers@nbdbiblion.nl 
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Overeenkomst Gebruik Digitale Recensie Exemplaren 
  

 

Partijen: 

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NBD Biblion B.V., gevestigd aan de 

Huygensstraat 1, te Zoetermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door N.C. Nannini (hierna: “NBD 

Biblion”) 

 

en 

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitgever…………, gevestigd aan de 

…………te……….. , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……….. (hierna: “Uitgeverij”). 

 

Overwegende dat: 
a. NBD Biblion metadata ontwikkelt, waaronder ook de zogenaamde Aanschafinformaties oftewel 

korte, onafhankelijke recensies, ten behoeve van onder meer openbare bibliotheken; 

b. NBD Biblion de productie van deze metadata grotendeels wil automatiseren middels kunstmatige 

intelligentie. Om dit te realiseren, heeft NBD Biblion van Uitgeverij Digitale Recensie Exemplaren 

nodig; 

c. Uitgeverij haar Recensie Exemplaren wil delen met NBD Biblion in digitale vorm ten behoeve van 

het automatiseringsproces van NBD Biblion; 

 

Komen als volgt overeen: 

 

Artikel 1: Gebruik Digitale Recensie Exemplaren  

a. Met Digitale Recensie Exemplaren (DRE’s) worden de digitale, drukklare PDF-bestanden van Uitgeverij 

bedoeld. Deze bestaan uit enerzijds het drukbestand exact gelijkend aan het binnenwerk van het fysieke 

boek (zonder watermerk) en anderzijds het drukbestand van het omslag (CMYK, minimaal 300dpi en 

inclusief uniforme snijtekens). 

b. Uitgeverij geeft NBD Biblion toestemming om Digitale Recensie Exemplaren te gebruiken voor (“het 

Gebruiksrecht”): 
i. Het automatiseren van het productieproces van NBD Biblion door gebruik van het binnenwerk; 

ii. Het versnellen van het productieproces van NBD Biblion door gebruik van het omslag. 

iii. Het verlenen van een sublicentie terzake van de onder i) en ii) bedoelde rechten aan de 

onderaannemers die NBD Biblion inschakelt voor het uitvoeren van de werkzaamheden met 

betrekking tot i) en ii),  

c. NBD Biblion erkent dat Uitgeverij te allen tijde rechthebbende (eventueel namens haar licentiegevers) is 

en blijft op de inhoud van de DRE’s en dat NBD Biblion daarop geen enkel recht heeft, behoudens het 

Gebruiksrecht zoals in lid b omschreven.  

d. NBD Biblion mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij de DRE’s voor geen enkel 

ander doel gebruiken behoudens het Gebruiksrecht zoals in lid b omschreven. Nieuwe vormen van gebruik 

zullen vooraf aan Uitgeverij ter goedkeuring worden voorgelegd.  

e. NBD Biblion zal geen door Uitgeverij ter beschikking gestelde bestanden verkopen, delen of op welke 

andere wijze dan ook openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen, behoudens de uitzonderingen zoals 

hierboven onder lid b genoemd en de beperkingen als gesteld in de Auteurswet; 

f. Voorts kan NBD Biblion haar rechten en plichten uit dit Gebruiksrecht niet vervreemden of overdragen aan 

anderen dan zijzelf. NBD Biblion zal de onderaannemers, zoals bedoeld in b sub iii) van dit artikel dezelfde 

verplichtingen opleggen zoals aan haar opgelegd in dit artikel. 

g. Uitgeverij erkent dat NBD Biblion te allen tijde eigenaar van de metadata is en blijft en dat Uitgeverij 

daarop geen enkel recht heeft.  

 

 

 

 

 



Overeenkomst Gebruik Digitale Recensie Exemplaren 
  

 

 

Artikel 2: Levering van de DRE’s 

a. Uitgeverij levert alle nieuwe DRE’s aan NBD Biblion via een beveiligde transfer.  

b. NBD Biblion draagt te allen tijde zorg voor een versleutelde, beveiligde verbinding tussen het netwerk van 

Uitgeverij en NBD Biblion, zodat Uitgeverij haar bestanden veilig kan versturen naar NBD Biblion. Hiertoe 

wordt gebruikgemaakt van een sFTP-verbinding tussen Uitgeverij en NBD Biblion.  

c. Levering van nieuwe DRE’s aan NBD Biblion zal zo snel mogelijk geschieden, doch uiterlijk voor de 

uiteindelijke verschijningsdatum van de titel. NBD Biblion zal eventuele embargo’s op de inhoud van titels te 

allen tijde naleven, voor zover deze door Uitgeverij voldoende kenbaar zijn gemaakt aan NBD Biblion. 

 

Artikel 3: Opslag en beveiliging van de DRE’s 

a. NBD Biblion zal de DRE’s op haar lokale, beveiligde netwerk opslaan. De toegang tot deze opslag wordt 

beperkt, zodat slechts een beperkt aantal mensen intern bij NBD Biblion en/of haar onderaannemers hierbij 

kunnen. Zij krijgen hiertoe uitsluitend leesrechten, zodat de DRE’s niet kunnen worden gekopieerd of 

verplaatst. 

b. NBD Biblion zal de DRE’s op een beveiligde manier uitwisselen met haar onderaannemers. Hiertoe wordt 

gebruikgemaakt van een VPN-verbinding tussen NBD Biblion en haar onderaannemers. De bestanden 

worden na deze uitwisseling meteen door haar onderaannemers asymmetrisch geëncrypt. 

c. NBD Biblion zorgt ervoor dat de DRE’s op haar netwerk na één (1) jaar automatisch worden vernietigd. 

 

Artikel 4: Verplichtingen NBD Biblion 

a. NBD Biblion zal Uitgeverij onmiddellijk informeren in geval van een inbreuk op rechten terzake van de 

DRE’s als bedoeld in artikel 1 lid b van deze overeenkomst, of indien enige vordering of procedure met 

betrekking daartoe aanhangig is gemaakt. NBD Biblion zal zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij 

op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Uitgeverij beslist 

in of buiten rechte tegen inbreuk makende derden op te treden, zal de NBD Biblion daaraan alle door 

Uitgeverij gevraagde medewerking verlenen. 

 

Artikel 5: Duur en beëindiging van de overeenkomst 

a. De overeenkomst gaat in per ………………. en wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar.  

b. Deze overeenkomst wordt aan het einde van de lopende periode telkens stilzwijgend verlengd met een 

periode van één (1) kalenderjaar, behoudens schriftelijke opzegging door één der partijen tegen het einde 

van de lopende contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. 
c. Uiterlijk één (1) jaar na beëindiging van deze overeenkomst zal NBD Biblion alle nog aanwezige DRE’s op 
haar netwerk vernietigen. 

 

Artikel 6: Tot slot 

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. Indien enig onderdeel van deze overeenkomst niet 

rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven alle overige onderdelen onverminderd van kracht. 
 

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend: 

 

N.C. Nannini       Naam ………… 
 

 

 

…………………………….     ………………………………. 

NBD Biblion B.V.      Uitgeverij………… 

 


