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Framework Agreement 
 
 
 

INSTITUTION NAME ("Institution") 
NAAM VAN DE INSTELLING ("Instelling") 
 

 
 

LIBRARY NAME (if different from Institution) 
NAAM BIBLIOTHEEK (indien verschillend van 
instelling) 
 

 
 

OCLC SYMBOL (if any) 
OCLC-SYMBOOL (indien van toepassing) 
 

 

STREET ADDRESS 
STRAAT  
 

 

CITY, POSTAL CODE, COUNTRY 
STAD, POSTCODE, LAND 
 

 
 

CONTACT PERSON, JOB TITLE 
CONTACTPERSOON, FUNCTIE 
 

 
 
 

TELEPHONE NUMBER, FAX, E-MAIL ADDRESS 
TELEFOONNUMMER, FAX, E-MAIL ADRES 
 
 

 
 

 
BILLING ADDRESS (IF DIFFERENT FROM ABOVE)  
FACTUURADRES (INDIEN VERSCHILLEND VAN BOVENSTAAND) 
 

STREET ADDRESS 
STRAAT 
 

 

CITY, POSTAL CODE, COUNTRY 
STAD, POSTCODE, LAND 
 

 
 

CONTACT PERSON, JOB TITLE 
CONTACTPERSOON, FUNCTIE 
 
 

 
 

TELEPHONE NUMBER, FAX, E-MAIL ADDRESS 
TELEFOONNUMMER, FAX, E-MAIL ADRES 
 

 
 

 
Is Institution considered exempt from tax in the country in which it is located?  Yes  No 
Wordt de Instelling beschouwd als vrijgesteld van belasting in het land waar zij zich bevindt? 
 
 

 

Signatures follow on next page. 
De handtekeningen volgen op de volgende bladzijde. 
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SIGNATURES ONDERTEKENINGEN  
By signing below, Institution: (1) acknowledges that Institution 
has read and agrees that the terms of this  Agreement, as defined 
herein, shall become effective upon full execution of the 
Agreement (“Effective Date”); (2) warrants that it has made no 
unilateral changes to the terms of the Agreement since last 
received from OCLC; (3) orders access to the Products and 
Services as specified in this Agreement; and (4) warrants that it 
has the authority to enter into this Agreement. 

Door hieronder te ondertekenen: (1) erkent de Instelling kennis 
genomen te hebben van de voorwaarden van deze Overeenkomst, 
zoals hierin gedefinieerd, en ermee instemt dat deze van kracht 
worden bij de volledige inwerkingtreding van de Overeenkomst 
("Ingangsdatum"); (2) garanderen de Instelling dat zij geen 
eenzijdige wijzigingen in de voorwaarden van de Overeenkomst 
heeft aangebracht sinds zij deze voor het laatst van OCLC heeft 
ontvangen; (3) bestelt zijn toegang tot de Producten en Diensten 
zoals gespecificeerd in deze Overeenkomst; en (4) garandeert dat 
zij de bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan. 

 
 

Institution 
Instelling 
 

  OCLC B.V.  

 
Handtekening: 

   
Signature: 

 

 
Naam: 

   
Name: 

 

 
Titel 

   
Title: 

 

 
Datum: 

   
Date: 

 

 
 
 

Notice Address for Institution  Notice Address for OCLC: 
Kennisgevingsadres voor de Instelling Kennisgevingsadres voor OCLC 

 
 

Naam:   Name: OCLC, Inc. 
     
Email:   Email: legal@oclc.org 

 
 
  

mailto:legal@oclc.org
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Section 1 Schedules Incorporated Afdeling 1 Aangehechte Schedules 

By marking the box associated with the Products and Services to 
which this Agreement applies below, Institution hereby 
subscribes to those Products and Services selected, and agrees to 
the associated schedule set forth at the links below.  Institution 
may also subscribe to Products and Services by initialing an 
attached schedule for that Product or Service. Those schedules 
located at the links associated with the selected Products or 
Services in the table below and/or any schedules attached hereto 
are hereby incorporated into this Agreement (the “Schedule” or 
“Schedules”).  

Door het vakje aan te vinken dat is verbonden met de Producten 
en Diensten waarop deze Overeenkomst hieronder van 
toepassing is, onderschrijft Instelling hierbij de geselecteerde 
Producten en Diensten, en gaat zij akkoord met de bijbehorende 
planning zoals uiteengezet bij de links hieronder.  Instelling kan 
zich ook abonneren op Producten en Diensten door het paraferen 
van een bijgevoegd schema voor dat Product of Dienst. De 
schema's die te vinden zijn via de links behorende bij de 
geselecteerde Producten of Diensten in de onderstaande tabel 
en/of eventuele bijgevoegde schema's worden hierbij opgenomen 
in deze Overeenkomst (het "schema" of de "schema's"). 

 
 
 

Products and Services Provided 
Verstrekt Product en Dienst 

Associated Schedule 
Aanverwante Schedule 

☐  WorldShare® Management Services Schedule 1 - WMS 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-01-WorldShare-Management-Services-Dual-Language-EN-NL.pdf 

☐  WorldShare Metadata / OCLC 
Cataloging 

Schedule 2 - WorldShare Metadata / OCLC Cataloging 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-02-WorldShare-Metadata-OCLC-Cataloging-Dual-Language-EN-NL.pdf 

☐  Group Catalog Schedule 2.A - Group Catalog 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-02A-Group-Catalog-Dual-Language-EN-NL.pdf 

Schedule 2.B intentionally omitted 
☐  OCLC Small Library Edition Schedule 2.B – OCLC Small Library Edition 

https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-02B-Small-Library-Dual-Language-EN-NL.pdf 
☐  WorldCat® Discovery Services Schedule 3 - WorldCat Discovery Services 

https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-03-WorldCat-Discovery-Services-Dual-Language-EN-NL.pdf 
☐  WorldCat® Discovery 
Services/FirstSearch 

Schedule 3.A - WorldCat Discovery Services/FirstSearch 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-03A-WorldCat-Discovery-Services-FirstSearch-Dual-Language-EN-NL.pdf 

Schedule 3.B intentionally omitted 
☐  WorldShare License Manager Schedule 4 - WorldShare License Manager 

https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-04-WorldShare-License-Manager-Dual-Language-EN-NL.pdf 
☐  WorldShare Collection Evaluation Schedule 5 - WorldShare Collection Evaluation 

https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-05-WorldShare-Collection-Evaluation-Dual-Language-EN-NL.pdf 
☐  CONTENTdm® Schedule 6 - CONTENTdm 

https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-06-CONTENTdm-Dual-Language-EN-NL.pdf 
☐  EZProxy® Schedule 7 - EZProxy 

https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-07-EZproxy-Dual-Language-EN-NL.pdf 
☐  WebDewey® Schedule 8 - WebDewey 

https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-08-WebDewey-Dual-Language-EN-NL.pdf 
☐  OCLC WebJunction® Schedule 9 - OCLC WebJunction 

https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-09-OCLC-WebJunction-Dual-Language-EN-NL.pdf 
☐  WorldShare Interlibrary Loan 
Services (“ILL”) 

Schedule 10 - WorldShare Interlibrary Loan Services (“ILL”) 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-10-WorldShare-ILL-Dual-Language-EN-NL.pdf 

☐  Tipasa® Schedule 10.B - Tipasa 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-10B-Tipasa-Dual-Language-EN-NL.pdf 

☐  WorldCat.org Schedule 11 - WorldCat.org 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-11-WorldCat.org-Dual-Language-EN-NL.pdf 

☐  WorldCat.org Including Cataloging Schedule 11.A – WorldCat.org Including Cataloging 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-11A-WorldCat.org-Including-Cataloging-Dual-Language-EN-NL.pdf 

☐ CapiraMobile™  Schedule 15 - CapiraMobile 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-15-CapiraMobile-Dual-Language-EN-NL.pdf 

☐ CapiraReady™ Schedule 16 - CapiraReady 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-16-CapiraReady-Dual-Language-EN-NL.pdf 

☐ CapiraCurbside™ Schedule 17 - CapiraCurbside 
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-17-CapiraCurbside-Dual-Language-EN-NL.pdf 

 
 

https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-01-WorldShare-Management-Services-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-02-WorldShare-Metadata-OCLC-Cataloging-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-02A-Group-Catalog-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-02B-Small-Library-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-03-WorldCat-Discovery-Services-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-03A-WorldCat-Discovery-Services-FirstSearch-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-04-WorldShare-License-Manager-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-05-WorldShare-Collection-Evaluation-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-06-CONTENTdm-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-07-EZproxy-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-08-WebDewey-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-09-OCLC-WebJunction-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-10-WorldShare-ILL-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-10B-Tipasa-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-11-WorldCat.org-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-11A-WorldCat.org-Including-Cataloging-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-15-CapiraMobile-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-16-CapiraReady-Dual-Language-EN-NL.pdf
https://policies.oclc.org/content/dam/legal/schedules/nl_nl/Schedule-17-CapiraCurbside-Dual-Language-EN-NL.pdf
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Section 2 Scope & Construction Afdeling 2 Werkingssfeer & Constructie 

This “Agreement”, including the Framework Agreement and 
the Schedule(s) selected in Section 1, establishes the general 
terms and conditions for the provision of Products and 
Services.  In case of a conflict in terms between the 
Framework Agreement and any applicable Schedule, the 
terms and conditions of the Schedule shall prevail.  If 
Institution accepts or executes multiple agreements with 
OCLC for the same Products and/or Services, the order of 
precedence for the control of terms shall be (1) a negotiated 
Framework Agreement representing unique terms between 
OCLC and Institution, if one exists; (2) the most recently 
executed or accepted agreement. The terms and conditions of 
this Framework Agreement shall apply exclusively. 
Deviating, contrary or supplementary business terms of the 
Institution shall only then and insofar become a part of the 
contract to the extent that OCLC has explicitly approved their 
validity.  

Deze "Overeenkomst", met inbegrip van de Raamovereenkomst en 
de in Hoofdstuk 1 geselecteerde Schedule(s), stelt de algemene 
voorwaarden vast voor de levering van Producten en Diensten.  In 
geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de Raamovereenkomst 
en een toepasselijke Schedule, prevaleren de bepalingen en 
voorwaarden van het desbetreffende Schedule.  Als de Instelling 
meerdere overeenkomsten met OCLC voor dezelfde Producten 
en/of Diensten aanvaardt of uitvoert, is de rangorde voor de 
prioriteit van de voorwaarden (1) een onderhandelde 
Raamovereenkomst die unieke voorwaarden tussen OCLC en de 
Instelling vertegenwoordigt, als die bestaat; (2) de meest recent 
ondertekende of aanvaarde overeenkomst. De voorwaarden en 
bepalingen van deze Raamovereenkomst zijn uitsluitend van 
toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende zakelijke 
voorwaarden van de Instelling zullen alleen dan en in zoverre deel 
gaan uitmaken van de overeenkomst in de mate dat OCLC de 
geldigheid ervan expliciet heeft goedgekeurd. 

 
Section 3 Definitions Afdeling 3 Definities 

In this Framework Agreement, except as otherwise provided, 
the following words and expressions shall have the meanings 
defined below: 
3.1 Bibliographic Data means all the bibliographic data 

(including subject data, such as local key words and 
subject headings), descriptive metadata, relationship 
metadata and other metadata of the type stored in 
WorldCat. 
 

3.2 Holdings Data means all the ownership and license 
data in relation to Institution’s collection (including 
electronic resources). 

3.3 Hosted Services means the hosted services made 
available by OCLC which Institution may access 
pursuant to this Agreement. The Hosted Services are 
described in detail in the applicable Product 
Descriptions but do not include services (including 
API’s and the like) provided by third parties. 
 

3.4 Institution Data means (i) the Holdings Data in 
relation to Institution’s collection; (ii) all the data that 
forms part of the library process or the internal 
operations of the Institution, such as circulation, patron, 
and acquisition data; and (iii) all other data and content 
that is produced, sent or reproduced through the 
Services by the Institution or made available to OCLC 
in connection with the Services. 

 
 

3.5 Internal Data means Institution Data intended 
exclusively for internal use by the Institution subject to 
the rights granted to OCLC herein. 
 

In deze Raamovereenkomst hebben de volgende woorden en 
uitdrukkingen, tenzij anders bepaald, de hieronder omschreven 
betekenis: 

3.1 Bibliografische Gegevens: alle bibliografische gegevens 
(met inbegrip van onderwerpgegevens, zoals lokale 
trefwoorden en vakrubrieken), beschrijvende 
metagegevens, relatiemetagegevens en andere 
metagegevens van het type dat in WorldCat is opgeslagen. 

3.2 Holdinggegevens: alle eigendoms- en licentiegegevens met 
betrekking tot de collectie van de Instelling (met inbegrip 
van elektronische bronnen). 

3.3 Onder Gehoste Diensten worden de gehoste diensten 
verstaan die door OCLC beschikbaar worden gesteld en 
waartoe de Instelling krachtens deze Overeenkomst toegang 
kan krijgen. De Gehoste Diensten worden in detail 
beschreven in de toepasselijke Productbeschrijvingen, maar 
omvatten geen diensten (inclusief API's en dergelijke) die 
door derden worden geleverd. 

3.4 Gegevens van de Instelling betekent (i) de 
Holdinggegevens met betrekking tot de collectie van de 
Instelling; (ii) alle gegevens die deel uitmaken van het 
bibliotheekproces of de interne bedrijfsvoering van de 
Instelling, zoals circulatie-, klanten- en acquisitiegegevens; 
en (iii) alle andere gegevens en content die door de 
Instelling via de Diensten worden geproduceerd, verzonden 
of gereproduceerd of die in verband met de Diensten aan 
OCLC beschikbaar worden gesteld. 

3.5 Interne Gegevens betekent Gegevens van de Instelling die 
uitsluitend bestemd zijn voor intern gebruik door de 
Instelling, onder voorbehoud van de rechten die hierin aan 
OCLC worden verleend. 
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3.6 Product Descriptions means the descriptions of the 
Products and Hosted Services as made available at 
www.oclc.org and as updated from time to time by 
OCLC.  

3.7 Products mean the OCLC software, hardware, and 
other products licensed to Institution pursuant to this 
Agreement. The Products are described in detail in the 
applicable Product Descriptions but do not include 
products provided by third parties. 
 

3.8 Professional Services means the services that OCLC 
provides to Institution under this Agreement in 
connection with the Products or Hosted Services, such 
as data migration, configuration, consultancy, support, 
and training. 

 
3.9 Services mean the Hosted Services and Professional 

Services. 
3.10 Shared Data means the Institution Data made available 

by Institution to the public or to third parties selected 
by the Institution (such as other participants or users) or 
that by its nature is intended for use outside the 
Institution’s organization, such as Bibliographic Data, 
Holdings Data, and other data not considered Internal 
Data. 
 
 

3.11 Systems mean the facilities, server(s), equipment, 
operating software, and connectivity used to provide 
the Services. 

3.12 WorldCat means the databases of Bibliographic Data, 
Holdings Data, and related files maintained by OCLC. 

3.6 Productbeschrijvingen betekent de beschrijvingen van de 
Producten en Gehoste Diensten zoals beschikbaar gesteld 
op www.oclc.org en zoals van tijd tot tijd bijgewerkt door 
OCLC.  

3.7 Onder Producten wordt verstaan de OCLC software, 
hardware en andere producten die krachtens deze 
Overeenkomst aan de Instelling in licentie zijn gegeven. De 
Producten worden in detail beschreven in de toepasselijke 
Productbeschrijvingen, maar omvatten geen producten die 
door derden worden geleverd. 

3.8 Professionele Diensten betekent de diensten die OCLC 
krachtens deze Overeenkomst aan de Instelling levert in 
verband met de Producten of Gehoste Diensten, zoals 
gegevensmigratie, configuratie, advies, ondersteuning en 
opleiding. 

3.9 Onder Diensten wordt verstaan de Gehoste Diensten en de 
Professionele Diensten. 

3.10 Gedeelde Gegevens zijn de gegevens van de Instelling die 
door de Instelling ter beschikking worden gesteld van het 
publiek of van door de Instelling geselecteerde derden 
(zoals andere deelnemers of gebruikers) of die door hun 
aard bestemd zijn voor gebruik buiten de organisatie van de 
Instelling, zoals Bibliografische Gegevens, 
Holdinggegevens en andere gegevens die niet als Interne 
gegevens worden beschouwd. 

3.11 Onder systemen wordt verstaan de faciliteiten, server(s), 
apparatuur, besturingssoftware en connectiviteit die worden 
gebruikt om de Diensten te verlenen. 

3.12 WorldCat betekent de databanken met bibliografische 
gegevens, holdingsgegevens en verwante bestanden die 
door OCLC worden onderhouden. 

 
Section 4. Products and Services Afdeling 4  Producten en Diensten 

4.1 General. OCLC will provide Institution those Products 
and Services to which it subscribes, in accordance with 
this Agreement and as described in the version of each 
Product or Service’s respective Product Description, 
active on the Effective Date. Further information can be 
found at https://www.oclc.org/en/services.html. 
Institution shall provide OCLC with the assistance and 
information OCLC reasonably needs to perform the 
Services properly or where OCLC otherwise reasonably 
requests. OCLC shall not be liable for any failure to 
perform its obligations arising from Institution’s failure 
to provide such assistance or information. 
 
 

4.2 Modifications. OCLC may change or modify a Product 
or Service from time to time in its discretion. OCLC shall 
notify Institution should there be any material changes to 
the respective Product or Service by such means as 
reasonably determined by OCLC. Any new Product or 

4.1 Algemeen. OCLC zal de Instelling die Producten en Diensten 
leveren waarop zij geabonneerd is, in overeenstemming met 
deze Overeenkomst en zoals beschreven in de versie van de 
respectievelijke Productbeschrijving van elk Product of 
Dienst, van toepassing op de Ingangsdatum. Meer informatie 
is te vinden op https://www.oclc.org/en/services.html. De 
Instelling zal OCLC voorzien van de assistentie en informatie 
die OCLC redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten naar 
behoren uit te voeren of waar OCLC anderszins redelijkerwijs 
om verzoekt. OCLC zal niet aansprakelijk zijn voor het niet 
nakomen van haar verplichtingen als gevolg van het nalaten 
van de Instelling om dergelijke assistentie of informatie te 
verstrekken. 

4.2 Wijzigingen. OCLC kan een Product of Dienst van tijd tot tijd 
naar eigen goeddunken wijzigen of aanpassen. OCLC zal de 
Instelling op de hoogte stellen van wezenlijke wijzigingen in 
het desbetreffende Product of de desbetreffende Dienst op de 
wijze die redelijkerwijs door OCLC is vastgesteld. Elke 
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Service functionality made available by OCLC shall be 
subject to this Agreement. 
 

4.3 Support. Support services will be provided in 
accordance with the support service description set forth 
in the relevant Schedule.  Further information is available 

http://www.oclc.org/support/home.en.html.  
 

4.4 Limitations. Institution shall only use the Products and 
Services in accordance with the terms of this Agreement 
and for the purposes specified in the Product 
Descriptions. 

nieuwe functionaliteit van een Product of Dienst die door 
OCLC beschikbaar wordt gesteld, zal onder deze 
Overeenkomst vallen. 

4.3 Ondersteuning. Ondersteuningsdiensten zullen worden 
verleend in overeenstemming met de beschrijving van de 
ondersteuningsdienst zoals vermeld in de relevante Schedules.  
Verdere informatie is beschikbaar op 

http://www.oclc.org/support/home.en.html.  
4.4 Beperkingen. De Instelling zal de Producten en Diensten 

uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de 
voorwaarden van deze Overeenkomst en voor de doeleinden 
zoals gespecificeerd in de Productbeschrijvingen. 

 
Section 5. Ownership and Licenses Afdeling 5  Eigendom en licenties 
5.1 Ownership 

a) OCLC Intellectual Property. OCLC and/or its 
licensors or suppliers are the exclusive owners of and 
retain all right, title, and interest (including all 
copyrights, trademarks, patents, and any other 
proprietary rights) to the Products, Services, 
WorldCat, and all other materials produced or 
provided by OCLC. All rights not expressly granted 
by OCLC are reserved. 
 

b) Institution Data. Institution, and/or its suppliers and 
affiliates, retains all right, title and interest 
(including, without limitation, all proprietary rights) 
to Institution Data, except for rights granted to 
OCLC and its affiliates under this Agreement. 
Institution is solely responsible for the accuracy, 
completeness, and legality of Institution Data. 
Institution is responsible for obtaining all permission 
and other rights necessary to provide Institution Data 
to OCLC. Institution will not provide OCLC with 
Institution Data that Institution does not have the 
right to provide for use in connection with the 
Products or Services. 
 
 

5.2 Licenses.  
a) Products and Services. Subject to the terms of this 

Agreement and the applicable Schedule(s), 
Institution’s license to use the Products and Services 
identified in the executed Schedules may be pursuant 
to a hosted license (for Hosted Services) or a non-
hosted license (for Products). For Products paid for 
by Institution, OCLC grants Institution a 
nonexclusive, nontransferable license to install and 
use the Product solely for the noncommercial 
purposes described in the Product Description and 
the applicable Schedule. For Hosted Services 
subscribed to by Institution, OCLC will provide 
access to the Hosted Service, and if applicable a 
license to install and use any local software 

5.1 Eigendom 
a) Intellectueel eigendom van OCLC. OCLC en/of haar 

licentiegevers of leveranciers zijn de exclusieve 
eigenaars van en behouden alle rechten, aanspraken en 
belangen (waaronder alle auteursrechten, 
handelsmerken, octrooien en andere eigendomsrechten) 
met betrekking tot de Producten, Diensten, WorldCat en 
alle andere materialen die door OCLC worden 
geproduceerd of verstrekt. Alle rechten die niet 
uitdrukkelijk door OCLC worden verleend, zijn 
voorbehouden. 

b) Gegevens van de Instelling. De Instelling en/of haar 
leveranciers en filialen behouden alle rechten, 
aanspraken en belangen (met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, alle eigendomsrechten) met betrekking tot 
Institution Data, met uitzondering van de rechten die 
krachtens deze Overeenkomst aan OCLC en haar filialen 
zijn verleend. De Instelling is als enige verantwoordelijk 
voor de nauwkeurigheid, volledigheid en wettigheid van 
de Gegevens van de Instelling. De Instelling is 
verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle 
toestemmingen en andere rechten die nodig zijn om 
Gegevens van de Instelling aan OCLC te verstrekken. 
De Instelling zal OCLC niet voorzien van Gegevens van 
de Instelling die de Instelling niet mag verstrekken voor 
gebruik in verband met de Producten of Diensten. 

5.2 Licenties.  
a) Producten en Diensten. Onderworpen aan de 

voorwaarden van deze Overeenkomst en de toepasselijke 
Schedules kan de licentie van de Instelling om gebruik te 
maken van de Producten en Diensten die in de 
uitgevoerde Schedules worden geïdentificeerd, worden 
verleend op grond van een gehoste licentie (voor gehoste 
Diensten) of een niet gehoste licentie (voor Producten). 
Voor Producten die door de Instelling worden betaald, 
verleent OCLC de Instelling een niet-exclusieve, niet-
overdraagbare licentie om het Product uitsluitend te 
installeren en te gebruiken voor de niet-commerciële 
doeleinden die worden beschreven in de 
Productbeschrijving en het toepasselijke Schedule. Voor 
Gehoste Diensten waarop de Instelling een abonnement 

http://www.oclc.org/support/home.en.html
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components of the Hosted Service, all solely for the 
noncommercial purposes described in the Product 
Description and the applicable Schedule. 
 
 
 

b) Institution Data.  Institution grants OCLC a global, 
non-exclusive, royalty-free, transferable and sub-
licensable right to use the Internal Data to the extent 
necessary for the provision of the Products and 
Services. Institution grants OCLC comprehensive 
license to use Shared Data to the extent necessary to 
execute this Agreement, which shall in particular 
include a global, perpetual, non-exclusive, royalty-
free, transferable, and sub-licensable right to host, 
reproduce, transmit, store, publish, distribute, 
modify, create derivative works from, and otherwise 
use Shared Data. Institution Data shall be supplied to 
OCLC in a format compatible for use with the 
Products and Services. 

 

heeft genomen, verleent OCLC toegang tot de Gehoste 
Dienst, en indien van toepassing een licentie om 
eventuele lokale softwarecomponenten van de Gehoste 
Dienst te installeren en te gebruiken, dit alles uitsluitend 
voor de niet-commerciële doeleinden die zijn beschreven 
in de Productbeschrijving en het toepasselijke Schedule. 

b) Gegevens van de Instelling.  De Instelling verleent 
OCLC een wereldwijd, niet-exclusief, royalty-vrij, 
overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om de Interne 
Gegevens te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is 
voor het leveren van de Producten en Diensten. De 
Instelling verleent OCLC een uitgebreide licentie om 
Gedeelde Gegevens te gebruiken voor zover dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van deze 
Overeenkomst, die met name een wereldwijd, 
eeuwigdurend, niet-exclusief, royaltyvrij, overdraagbaar 
en sublicentieerbaar recht omvat om Gedeelde Gegevens 
te hosten, te reproduceren, te verzenden, op te slaan, te 
publiceren, te distribueren, te wijzigen, er afgeleide 
werken van te maken en op andere wijze te gebruiken. 
Gegevens van de Instelling zullen aan OCLC worden 
geleverd in een format dat compatibel is met gebruik met 
de Producten en Diensten. 

 
Section 6. Term and Termination Afdeling 6  Duur en Beëindiging 

6.1 Term. This Agreement shall commence on the Effective 
Date and shall remain in full force and effect for the initial 
term specified in a pricing document,  upon the expiration 
of which, the Agreement shall renew annually unless 
terminated according to Section 6.2, or if no such term is 
specified,  the duration that Institution has access to the 
applicable Products or Services (the “Term”), subject to 
the earlier termination of this Agreement pursuant to 
Section 6.2 below. 

6.2 Termination. This Agreement or individual Schedules 
may be terminated in one of the following ways: 
a) By either party, effective at the end of the initial 

subscription period, which shall be as set forth in the 
agreed upon pricing document,  or any renewal 
period, as which shall be as set forth in any renewal 
notice issued pursuant to Section 7.2, by providing 
the other party with at least 30 days’ prior written 
notice of its desire to not renew a Product or Service; 
 

b) By either party if the other party becomes insolvent, 
makes a general assignment for the benefit of 
creditors, suffers or permits the appointment of a 
receiver for all or a substantial part of its property, is 
subject to any proceeding under any bankruptcy or 
insolvency law, or has wound up or liquidated, 
voluntarily or otherwise; 

c) By the non-breaching party if a party commits a 
material breach of its obligations under this 
Agreement and has not cured such breach or failure 
within 30 days of receiving written notice from the 

6.1 Duur. Deze Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en 
blijft volledig van kracht voor de initiële termijn zoals 
gespecificeerd in een prijsdocument, na afloop waarvan de 
Overeenkomst jaarlijks wordt verlengd tenzij deze wordt 
beëindigd conform paragraaf 6.2, of indien een dergelijke 
termijn niet is gespecificeerd, voor de duur dat de Instelling 
toegang heeft tot de toepasselijke Producten of Diensten (de 
"Termijn"), behoudens de eerdere beëindiging van deze 
Overeenkomst conform paragraaf 6.2 hieronder. 

6.2 Beëindiging. Deze Overeenkomst of individuele Schedules 
kunnen op een van de volgende manieren worden beëindigd: 
a) Door elk van de partijen, met ingang van het einde van de 

initiële abonnementsperiode, zoals uiteengezet in het 
overeengekomen prijsdocument, of elke 
verlengingsperiode, zoals uiteengezet in elk 
verlengingsbericht dat wordt uitgegeven ingevolge 
artikel 7.2, door de andere partij ten minste 30 dagen van 
tevoren schriftelijk in kennis te stellen van haar wens om 
een Product of Dienst niet te verlengen; 

b) Door een der partijen indien de andere partij insolvent 
wordt, een algemene overdracht doet ten behoeve van 
crediteuren, de aanstelling van een curator voor alle of 
een aanzienlijk deel van haar eigendommen aanvaardt of 
toelaat, onderworpen is aan een procedure ingevolge een 
faillissements- of insolventiewet, of vrijwillig of 
anderszins in vereffening of liquidatie is geraakt; 

c) Door de niet-schendende partij indien een partij een 
wezenlijke schending begaat van haar verplichtingen 
krachtens deze Overeenkomst en deze schending of 
tekortkoming niet binnen 30 dagen na ontvangst van een 
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non-breaching party. OCLC reserves the right, 
however, to immediately suspend Institution’s 
access to the OCLC Services in the event of 
Institution’s material breach until such time as the 
material breach is cured; or 
 

d) As otherwise explicitly provided in this Agreement. 
 

6.3 Effect of Termination. Termination of this Agreement 
shall terminate all Schedules, termination of a Schedule 
will not terminate the Agreement or any other Schedule. 
Upon termination of this Agreement or any Schedule, the 
rights granted by OCLC in the applicable Schedule or 
Agreement are terminated unless otherwise provided in 
such Schedule. After termination and upon request, 
OCLC will promptly return or destroy all applicable 
Institution Data, except however, OCLC may retain 
Institution Data in back-up files provided that the 
confidentiality and security obligations contained herein 
shall apply. OCLC will provide Institution access to 
Institution Data for 90 days after the effective date of 
termination, after which, OCLC shall have no obligation 
to maintain any Institution Data.  

schriftelijke kennisgeving van de niet-schendende partij 
heeft geremedieerd. OCLC behoudt zich echter het recht 
voor om in geval van een wezenlijke schending door de 
Instelling de toegang van de Instelling tot de OCLC-
services onmiddellijk op te schorten totdat de wezenlijke 
schending is opgeheven; of 

d) Zoals uitdrukkelijk anders is bepaald in deze 
Overeenkomst. 

6.3 Effect van Beëindiging. Beëindiging van deze 
Overeenkomst zal alle Schedules beëindigen; beëindiging 
van een Schedule zal de Overeenkomst of een ander 
Schedule niet beëindigen. Bij beëindiging van deze 
Overeenkomst of een Schedule worden de rechten die door 
OCLC in het toepasselijke Schedule of de toepasselijke 
Overeenkomst zijn toegekend beëindigd, tenzij in een 
dergelijk Schedule anders is bepaald. Na beëindiging en op 
verzoek zal OCLC alle van toepassing zijnde Gegevens van 
de Instelling onmiddellijk retourneren of vernietigen, met 
dien verstande echter dat OCLC Gegevens van de Instelling 
in back-up-bestanden mag bewaren op voorwaarde dat de 
hierin vervatte verplichtingen ten aanzien van 
vertrouwelijkheid en beveiliging van toepassing zijn. OCLC 
zal de Instelling toegang verschaffen tot Gegevens van de 
Instelling gedurende 90 dagen na de effectieve 
beëindigingsdatum, waarna OCLC niet langer verplicht zal 
zijn Institution Data te bewaren. 

 
Section 7. Fees and Payment Terms Afdeling 7  Vergoedingen en Betalingsvoorwaarden 

7.1 Fees. Institution shall pay the applicable charges based 
on their agreed upon pricing document.  In the absence 
of an agreed upon pricing document, (i) OCLC’s 
prevailing price for the Products and Services shall 
govern; and (ii) payments shall be made to OCLC 
annually; such annual payments will be billed upon the 
beginning of the applicable subscription period and 
shall be paid according to the terms stated on the 
invoice. Fees are exclusive of any taxes and shall be 
paid in the currency and to the address stated on the 
invoice. Institution shall pay such tax to OCLC or other 
entity, as appropriate. Institutions exempt from taxation 
shall supply a valid exemption certificate upon request. 
Institution's failure to fully pay any fees or taxes within 
60 days after the applicable due date will be deemed a 
material breach of this Agreement, justifying OCLC’s 
suspension of Products and Services.   
 
 
 
 

7.2 Price Changes. OCLC reserves the right to change any 
price/fee, provided that OCLC provides Institution 
written notice of the change at least 60 days prior to the 
date the change is to become effective. Notwithstanding 
the foregoing, OCLC will not change any prices/fees 
contained in an agreed to price quote or renewal notice 
prior to the expiration of the quote or renewal notice. 

7.1 Vergoedingen. De Instelling zal de toepasselijke kosten 
betalen op basis van het overeengekomen prijsdocument.  Bij 
gebreke van een overeengekomen prijsdocument, (i) is de 
geldende prijs van OCLC voor de Producten en Diensten 
doorslaggevend; en (ii) dienen betalingen jaarlijks aan OCLC 
te worden gedaan; dergelijke jaarlijkse betalingen worden 
gefactureerd bij aanvang van de toepasselijke 
abonnementsperiode en dienen te worden voldaan volgens de 
op de factuur vermelde voorwaarden. De tarieven zijn 
exclusief eventuele belastingen en zullen worden betaald in de 
valuta en aan het adres dat op de factuur is vermeld. De 
Instelling zal deze belasting aan OCLC of een andere entiteit 
betalen, al naar gelang van toepassing. Instellingen die van 
belasting zijn vrijgesteld, dienen op verzoek een geldig 
vrijstellingscertificaat over te leggen. Indien de Instelling niet 
binnen 60 dagen na de toepasselijke vervaldatum alle 
vergoedingen of belastingen volledig betaalt, zal dit worden 
beschouwd als een wezenlijke schending van deze 
Overeenkomst, die de opschorting van Producten en Diensten 
door OCLC rechtvaardigt.   

7.2 Prijswijzigingen. OCLC behoudt zich het recht voor alle 
prijzen/tarieven te wijzigen, mits OCLC de Instelling ten 
minste 60 dagen voor de datum waarop de wijziging van 
kracht wordt, schriftelijk van de wijziging in kennis stelt. 
Niettegenstaande het voorgaande zal OCLC geen 
prijzen/tarieven wijzigen die zijn opgenomen in een 
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7.3 Non-refundable. Institution will not be entitled to a 

refund of any implementation or pre-paid fees under this 
Agreement unless (i) OCLC terminates the Agreement or 
a Schedule pursuant to Section 6.2 (a), or (ii) Institution 
terminates the Agreement or a Schedule pursuant to 
Section 6.2 (c); in which event, OCLC will refund that 
portion of fees pre-paid by Institution corresponding to 
the period after termination. 

 
7.4 Proprietary Information.  Institution agrees that 

OCLC’s pricing information is proprietary to OCLC, and 
agrees to maintain confidentiality of such proprietary 
information, as well as any other information which 
OCLC communicates in writing to be proprietary or 
confidential, for 3 years from receipt by Institution. It 
shall not be a violation of this section to disclose 
information as required by applicable law (including 
public records acts), valid court order, or legal process. 

 

overeengekomen prijsopgave of verlengingsmededeling 
voordat de prijsopgave of verlengingsmededeling is verlopen. 

7.3 Niet-terugbetaalbaar. De Instelling heeft geen recht op 
terugbetaling van implementatie- of vooruitbetaalde 
vergoedingen op grond van deze Overeenkomst tenzij (i) 
OCLC de Overeenkomst of een Schedule beëindigt op grond 
van Afdeling 6.2 (a), of (ii) de Instelling de Overeenkomst of 
een Schedule beëindigt op grond van Afdeling 6.2 (c); in dat 
geval zal OCLC dat deel van de door de Instelling 
vooruitbetaalde vergoedingen terugbetalen dat overeenkomt 
met de periode na beëindiging. 

7.4 Vertrouwelijke informatie.  De Instelling stemt ermee in dat 
de prijsinformatie van OCLC eigendom is van OCLC en stemt 
ermee in de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie, 
alsmede van alle andere informatie waarvan OCLC 
schriftelijk meedeelt dat deze eigendom is van OCLC of 
vertrouwelijk is, gedurende drie jaar na ontvangst door de 
Instelling te handhaven. Het zal geen schending van deze 
afdeling uitmaken om informatie bekend te maken als dit 
wordt vereist door toepasselijke wetgeving (met inbegrip van 
wetgeving inzake openbare registers), een geldig gerechtelijk 
bevel of een juridisch proces. 

 
Section 8. Disclaimer Afdeling 8  Disclaimer 
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS 
AGREEMENT, THE PRODUCTS AND SERVICES ARE 
PROVIDED "AS IS” AND OCLC AND ITS THIRD PARTY 
SUPPLIERS DO NOT MAKE ANY REPRESENTATIONS 
OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PERFORMANCE OF 
THE PRODUCTS OR SERVICES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OR ANY IMPLIED 
WARRANTY ARISING BY USAGE OF TRADE, COURSE 
OF DEALING OR COURSE OF PERFORMANCE. OCLC 
MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES 
THAT THE PRODUCTS AND SERVICES WILL 
ALWAYS BE ACCESSIBLE, FREE OF HARMFUL 
COMPONENTS, ACCURATE OR ERROR-FREE. 
INSTITUTION MAY INTEGRATE OCLC’S PRODUCTS 
AND SERVICES WITH THIRD PARTY PRODUCTS AND 
SERVICES. HOWEVER, IN NO EVENT WILL OCLC BE 
LIABLE FOR ANY LOSS ARISING OUT OF FAILURE OF 
SUCH THIRD PARTY PRODUCTS OR SERVICES OR 
OTHER EVENTS OUTSIDE OF OCLC’S REASONABLE 
CONTROL. ADDITIONALLY, UNDER NO 
CIRCUMSTANCES SHALL OCLC BE LIABLE FOR ANY 
LOSS ARISING OUT OF A DATA OR A SECURITY 
BREACH ORIGINATING FROM SUCH THIRD PARTY 
SOFTWARE. THIS SECTION WILL NOT APPLY TO 
DAMAGES THAT CANNOT BE EXCLUDED BY LAW 
(IN WHICH EVENT THE LIABILITY SHALL BE 
LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED). 
 

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN 
DEZE OVEREENKOMST, WORDEN DE PRODUCTEN EN 
DIENSTEN GELEVERD "AS IS" EN OCLC EN HAAR 
EXTERNE LEVERANCIERS GEVEN GEEN 
VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD 
DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET 
BETREKKING TOT DE PRESTATIES VAN DE PRODUCTEN 
OF DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET 
BEPERKT TOT, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN 
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF ELKE IMPLICIETE 
GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT 
HANDELSGEBRUIKEN, OMGANGSPRAKTIJKEN OF IN DE 
UITVOERING. OCLC GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF 
GARANTIES DAT DE PRODUCTEN EN DIENSTEN ALTIJD 
TOEGANKELIJK, VRIJ VAN SCHADELIJKE 
COMPONENTEN, ACCURAAT OF VRIJ VAN FOUTEN 
ZULLEN ZIJN. DE INSTELLING MAG DE PRODUCTEN EN 
DIENSTEN VAN OCLC INTEGREREN MET PRODUCTEN 
EN DIENSTEN VAN DERDEN. ECHTER, IN GEEN GEVAL 
ZAL OCLC AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES 
ALS GEVOLG VAN FALEN VAN DERGELIJKE 
PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN OF ANDERE 
GEBEURTENISSEN BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE 
VAN OCLC. BOVENDIEN ZAL OCLC ONDER GEEN 
ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR 
ENIG VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT EEN INBREUK OP 
GEGEVENS OF EEN INBREUK OP DE BEVEILIGING DIE 
ZIJN OORSPRONG VINDT IN DERGELIJKE SOFTWARE 
VAN DERDEN. DEZE AFDELING ZAL NIET VAN 
TOEPASSING ZIJN OP SCHADE DIE NIET KAN WORDEN 
UITGESLOTEN DOOR DE WET (IN WELK GEVAL DE 
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AANSPRAKELIJKHEID ZAL WORDEN BEPERKT IN DE 
RUIMST MOGELIJKE MATE TOEGESTAAN). 

 
Section 9. Privacy and Security Afdeling 9  Privacy en Veiligheid 

9.1 Data Security.  OCLC has implemented and shall 
maintain commercially appropriate, reasonable and 
customary controls to ensure the security, 
confidentiality, and protection against unauthorized 
access to, use, or disclosure of Internal Data. Institution 
shall obtain and maintain all necessary consents from 
all users for OCLC to provide the Products and Services 
and for Institution’s and users’ access, monitoring, use, 
disclosure, and transfer of Internal Data. 

 

 
9.2 Audit.  OCLC will (i) implement administrative, 

physical, and technical safeguards in accordance with 
accepted industry practices including conducting audits 
in accordance with the ISO/IEC 27001 standard (or 
subsequent comparable standard) and (ii) as reasonably 
requested by Institution, provide Institution with a copy 
of the certificate of registration for such standard.  
 

9.3 Nondisclosure of Internal Data.  OCLC shall hold all 
Internal Data in strict confidence and with the same 
standard of care it uses to protect its own information 
of a similar nature and shall not use Internal Data for 
any purpose other than to provide the Service or as may 
be authorized in writing by Institution. OCLC shall not 
disclose Internal Data to any other party except: (a) to 
OCLC employees, agents, subcontractors and service 
providers, to whom Internal Data needs to be disclosed 
for the purpose of providing the Service; (b) as required 
by law, or to respond to duly authorized information 
requests of police and governmental authorities or to 
comply with any facially valid subpoena or court order; 
(c) to protect the rights or property of OCLC or OCLC 
customers, including the enforcement of OCLC 
agreements or policies governing Institution’s use of 
the Service; (d) to involve and cooperate with law 
enforcement or the appropriate legal authorities in 
investigations, and to protect Systems and OCLC's 
customers, or (e) as authorized by Institution in writing. 

 
 
 

9.4 Prohibitions.  Institution expressly warrants that it will 
not enter, submit, transfer, or store in the Service any of 
the following types of information: Social Security 
Numbers (or other national identification numbers), 
financial account numbers, credit card or debit card 
numbers. OCLC will have no liability, and Institution 
expressly releases OCLC from any liability, associated 
with the loss, theft, disclosure or misuse of such 
information. 

9.1 Gegevensbeveiliging.  OCLC heeft commercieel geschikte, 
redelijke en gebruikelijke controles geïmplementeerd en zal 
deze handhaven om de veiligheid, vertrouwelijkheid en 
bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot, gebruik of 
openbaarmaking van Interne Gegevens te waarborgen. De 
Instelling zal alle benodigde toestemmingen van alle 
gebruikers verkrijgen en handhaven, zodat OCLC de 
Producten en Diensten kan leveren en de Instelling en de 
gebruikers toegang kunnen krijgen tot Interne Gegevens en 
deze kunnen controleren, gebruiken, openbaar maken en 
overdragen. 

9.2 Audit.  OCLC zal (i) administratieve, fysieke en technische 
beveiligingen implementeren in overeenstemming met 
geaccepteerde praktijken in de sector, waaronder het 
uitvoeren van audits in overeenstemming met de ISO/IEC 
27001 standaard (of een latere vergelijkbare standaard) en (ii) 
als de Instelling hier redelijkerwijs om verzoekt, de Instelling 
een kopie verstrekken van het certificaat van registratie voor 
een dergelijke standaard.  

9.3 Niet-openbaarmaking van Interne Gegevens.  OCLC zal 
alle Interne Gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met 
dezelfde zorgvuldigheidsnorm die zij hanteert om haar eigen 
informatie van soortgelijke aard te beschermen en zal de 
Interne Gegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan het 
verlenen van de Dienst of zoals schriftelijk door de Instelling 
kan zijn toegestaan. OCLC zal geen Interne Gegevens 
bekendmaken aan enige andere partij, behalve: (a) aan 
werknemers, agenten, onderaannemers en dienstverleners van 
OCLC, aan wie Interne Gegevens moeten worden 
bekendgemaakt ten behoeve van het verlenen van de Dienst; 
(b) zoals vereist door de wet, of om te reageren op naar 
behoren geautoriseerde informatieverzoeken van politie- en 
overheidsinstanties of om te voldoen aan een op het eerste 
gezicht geldige dagvaarding of gerechtelijk bevel; (c) ter 
bescherming van de rechten of het eigendom van OCLC of 
OCLC klanten, met inbegrip van de handhaving van OCLC 
overeenkomsten of beleidslijnen met betrekking tot het 
gebruik van de Dienst door de Instelling; (d) om de 
wetshandhaving of de toepasselijke wettelijke autoriteiten bij 
onderzoeken te betrekken en met hen samen te werken, en om 
de Systemen en de klanten van OCLC te beschermen, of (e) 
zoals schriftelijk door de Instelling is toegestaan. 

9.4 Verbodsbepalingen.  De Instelling garandeert uitdrukkelijk 
dat zij geen van de volgende soorten informatie zal invoeren, 
indienen, overdragen, of opslaan in de Dienst: Sociale 
Zekerheidsnummers (of andere nationale 
identificatienummers), nummers van financiële rekeningen, 
nummers van creditcards of betaalpassen. OCLC aanvaardt 
geen aansprakelijkheid, en de Instelling ontheft OCLC 
uitdrukkelijk van iedere aansprakelijkheid, in verband met 
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9.5 Data Transfer. As part of providing Services, OCLC 
may store and process Institution Data in any country 
in which OCLC or its affiliates, parents, subsidiaries, or 
agents maintain facilities. By using the Service, 
Institution consents to this transfer, processing, and 
storage of Institution Data to or by OCLC, its service 
providers, and affiliates, parents, subsidiaries or agents, 
over state and international borders as necessary to 
provide the Service in accordance with OCLC’s 
standard business practices. With regard to personal 
data of authors, or any other individual, Institution 
acknowledges that, depending on the individual case, 
consent of these individuals might be necessary to 
obtain. Institution will obtain valid consent as far as 
necessary to fulfill its obligations under this 
Agreement, and enable OCLC to provide the agreed 
Products and Services under this Agreement 

 
 
 
9.6 Unauthorized Disclosures. OCLC will notify 

Institution in the event of a verified breach of Personal 
Data as provided for in the DPA. If OCLC notifies 
Institution of a breach, Institution agrees that it shall be 
Institution’s sole responsibility to determine whether a 
breach is subject to state, federal or national breach 
notification laws and requires breach notification 
(“Breach Notification”). In the event that Institution 
determines that a breach requires Breach Notification, 
OCLC agrees that it will reasonably cooperate with 
Institution in regards to Institution’s Breach 
Notification obligations as specified in the applicable 
law, including Institution’s investigation, enforcement, 
monitoring, document preparation, Breach Notification 
requirements, and reporting. Institution shall be solely 
responsible for notifying all individuals, regulators, or 
other organizations subject to Breach Notification, 
however OCLC reserves the right to first review all 
notifications before they are sent. 
 
 
 

9.7 Data Processing Agreement. To the extent Personal 
Data from the European Economic Area (EEA), the 
United Kingdom and Switzerland are processed by 
OCLC and/or its affiliates, the following shall apply: 
The terms of the Data Processing Agreement (“DPA”) 
at https://policies.oclc.org/en/privacy/data-privacy-
agreements.html are hereby incorporated by reference 
and shall apply if and to the extent that Institution Data 
includes Personal Data, as defined in the DPA. To the 
extent Personal Data from the European Economic 
Area (EEA), the United Kingdom and Switzerland are 
processed by OCLC and/or its affiliates, the Standard 
Contractual Clauses shall apply, as further set forth in 
and defined by the DPA. For the purposes of the 

verlies, diefstal, openbaarmaking of misbruik van dergelijke 
informatie. 

9.5 Gegevensoverdracht. Als onderdeel van het verlenen van 
Diensten kan OCLC Institutionele Gegevens opslaan en 
verwerken in elk land waar OCLC of haar filialen, 
moederbedrijven, dochterbedrijven of agenten faciliteiten 
hebben. Door gebruik te maken van de Service stemt de 
Instelling in met deze overdracht, verwerking en opslag van 
Gegevens van de Instelling naar of door OCLC, haar service 
providers, en gelieerde ondernemingen, moederbedrijven, 
dochterondernemingen of tussenpersonen, over staats- en 
internationale grenzen heen, voor zover dit noodzakelijk is 
voor het verlenen van de Service in overeenstemming met de 
standaard bedrijfspraktijken van OCLC. Met betrekking tot 
persoonsgegevens van auteurs of andere personen erkent de 
Instelling dat het, afhankelijk van het individuele geval, nodig 
kan zijn de toestemming van deze personen te verkrijgen. De 
Instelling zal geldige toestemming verkrijgen voor zover dit 
nodig is om haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst 
na te komen, en OCLC in staat te stellen de overeengekomen 
Producten en Diensten krachtens deze Overeenkomst te 
leveren 

9.6 Ongeoorloofde openbaarmakingen. OCLC zal de Instelling 
op de hoogte stellen in het geval van een geverifieerde inbreuk 
op Persoonsgegevens zoals bepaald in de DPA. Indien OCLC 
de Instelling op de hoogte stelt van een inbreuk, stemt de 
Instelling ermee in dat het uitsluitend de verantwoordelijkheid 
van de Instelling is om te bepalen of een inbreuk onder de 
staats-, federale of nationale wetten inzake de kennisgeving 
van inbreuken valt en kennisgeving van inbreuk vereist 
("Kennisgeving van Inbreuk"). In het geval dat de Instelling 
bepaalt dat voor een inbreuk Kennisgeving van Inbreuk 
vereist is, stemt OCLC ermee in dat het in redelijkheid met de 
Instelling zal samenwerken met betrekking tot de 
verplichtingen van de Instelling inzake Kennisgeving van 
Inbreuk, zoals gespecificeerd in de toepasselijke wet, met 
inbegrip van het onderzoek, de handhaving, het toezicht, het 
opstellen van documenten, de vereisten voor Kennisgeving 
van Inbreuk en de rapportage door de Instelling. De Instelling 
is als enige verantwoordelijk voor het in kennis stellen van 
alle personen, regelgevende instanties of andere organisaties 
die betrokken zijn bij een Kennisgeving van Inbreuk, maar 
OCLC behoudt zich het recht voor alle kennisgevingen eerst 
te controleren voordat ze worden verzonden. 

9.7 Overeenkomst inzake gegevensverwerking. Voor zover 
Persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte 
(EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland door OCLC 
en/of zijn filialen worden verwerkt, is het volgende van 
toepassing: De voorwaarden van de 
Gegevensverwerkingsovereenkomst ("DPA") op 
https://policies.oclc.org/en/privacy/data-privacy-
agreements.html worden hierbij opgenomen door middel van 
verwijzing en zijn van toepassing indien en voor zover de 
Gegevens van de Instelling Persoonsgegevens omvatten, 
zoals gedefinieerd in de DPA. Voor zover Persoonsgegevens 
uit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd 
Koninkrijk en Zwitserland door OCLC en/of zijn filialen 

https://policies.oclc.org/en/privacy/data-privacy-agreements.html
https://policies.oclc.org/en/privacy/data-privacy-agreements.html
https://policies.oclc.org/en/privacy/data-privacy-agreements.html
https://policies.oclc.org/en/privacy/data-privacy-agreements.html
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Standard Contractual Clauses, Institution and its 
applicable Affiliates, as defined by the DPA, are each 
the data exporter, and Institution’s acceptance of this 
Agreement shall be treated as its execution of the 
Standard Contractual Clauses and Appendices. 

 

worden verwerkt, zijn de Standaardcontractbepalingen van 
toepassing, zoals verder uiteengezet in en gedefinieerd door 
de DPA. Voor de doeleinden van de 
Standaardcontractbepalingen zijn de Instelling en haar 
toepasselijke Gelieerde Ondernemingen, zoals gedefinieerd 
door de DPA, elk de gegevensexporteur, en de aanvaarding 
van deze Overeenkomst door de Instelling zal worden 
behandeld als haar uitvoering van de 
Standaardcontractbepalingen en de Bijlagen. 

 
Section 10. Limitation of Liability Afdeling 10  Beperking van aansprakelijkheid 

OCLC WILL HAVE NO LIABILITY FOR ANY 
INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, 
SPECIAL, INCIDENTAL, OR PUNITIVE DAMAGES FOR 
ANY MATTER ARISING FROM OR RELATING TO THIS 
AGREEMENT OR THE PRODUCTS AND SERVICES, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY 
UNAUTHORIZED ACCESS TO, OR ALTERATION, 
THEFT, LOSS, INACCURACY, OR DESTRUCTION OF 
INFORMATION OR DATA COLLECTED, STORED, 
DISTRIBUTED, OR MADE AVAILABLE VIA THE 
PRODUCTS AND SERVICES, INSTITUTION’S USE OR 
INABILITY TO USE THE PRODUCTS AND SERVICES, 
ANY CHANGES TO OR INACCESSIBILITY OF THE 
PRODUCTS AND SERVICES, ANY DELAY OR 
FAILURE OF THE SERVICES, OR FOR LOST PROFITS, 
OR COSTS OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES, EVEN IF OCLC HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
IN NO EVENT SHALL OCLC’S LIABILITY TO 
INSTITUTION FOR ANY REASON AND UPON ANY 
CAUSE OF ACTION EXCEED THE AMOUNT 
INSTITUTION ACTUALLY PAID OCLC FOR THE 
INDIVIDUAL IMPLICATED OCLC PRODUCTS OR 
SERVICES COVERED UNDER THIS AGREEMENT 
OVER THE 12 MONTHS PRIOR TO WHICH SUCH 
CLAIM AROSE. THIS LIMITATION APPLIES TO ALL 
CAUSES OF ACTION IN THE AGGREGATE, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, BREACH OF 
CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, 
STRICT LIABILITY, MISREPRESENTATIONS, AND 
OTHER TORTS. FEES UNDER THIS AGREEMENT ARE 
BASED UPON THIS ALLOCATION OF RISK. NOTHING 
IN THIS FRAMEWORK AGREEMENT SHALL 
EXCLUDE OR RESTRICT EITHER PARTY'S LIABILITY 
FOR FRAUD, OR FOR DEATH OR PERSONAL INJURY 
CAUSED BY THAT PARTY'S NEGLIGENCE, OR ANY 
OTHER MATTER FOR WHICH IT WOULD BE ILLEGAL 
TO EXCLUDE OR RESTRICT LIABILITY(IN WHICH 
EVENT THE LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE 
FULLEST EXTENT PERMITTED). 

 

OCLC IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE 
SCHADE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE SCHADE, 
SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF 
PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING VOOR ENIGE 
AANGELEGENHEID VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND 
HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE 
PRODUCTEN EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR 
NIET BEPERKT TOT ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT, 
OF WIJZIGING, DIEFSTAL, VERLIES, 
ONNAUWKEURIGHEID OF VERNIETIGING VAN 
INFORMATIE OF GEGEVENS DIE ZIJN VERZAMELD, 
OPGESLAGEN, VERSPREID, OF BESCHIKBAAR GESTELD 
VIA DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, HET GEBRUIK OF 
ONVERMOGEN VAN DE INSTELLING OM DE 
PRODUCTEN EN DIENSTEN TE GEBRUIKEN, 
WIJZIGINGEN AAN OF ONTOEGANKELIJKHEID VAN DE 
PRODUCTEN EN DIENSTEN, VERTRAGING OF FALEN 
VAN DE DIENSTEN, OF VOOR GEDERFDE WINST, OF 
KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE 
GOEDEREN OF DIENSTEN, ZELFS INDIEN OCLC OP DE 
HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN 
DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN OCLC TEGENOVER DE 
INSTELLING, OM WELKE REDEN EN OP GROND VAN 
WELKE OORZAAK DAN OOK, HOGER ZIJN DAN HET 
BEDRAG DAT DE INSTELLING DAADWERKELIJK AAN 
OCLC HEEFT BETAALD VOOR DE INDIVIDUELE 
BETROKKEN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN OCLC DIE 
ONDER DEZE OVEREENKOMST VALLEN GEDURENDE 
DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET ONTSTAAN 
VAN EEN DERGELIJKE CLAIM. DEZE BEPERKING IS VAN 
TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN VAN VORDERING IN 
HUN GEHEEL, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
CONTRACTBREUK, INBREUK OP GARANTIE, 
NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, ONJUISTE 
VOORSTELLINGEN EN ANDERE VORMEN VAN 
ONRECHTMATIGE DAAD. VERGOEDINGEN ONDER DEZE 
OVEREENKOMST ZIJN GEBASEERD OP DEZE 
TOEWIJZING VAN RISICO. NIETS IN DEZE 
RAAMOVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN EEN DER PARTIJEN UITSLUITEN OF BEPERKEN 
VOOR FRAUDE, OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK 
LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN DIE 
PARTIJ, OF ENIGE ANDERE AANGELEGENHEID 
WAARVOOR HET ONWETTIG ZOU ZIJN OM 
AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN 
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(IN WELK GEVAL DE AANSPRAKELIJKHEID ZAL 
WORDEN BEPERKT IN DE MAXIMAAL TOEGESTANE 
MATE). 

 
Section 11. Use of Products and Services Afdeling 11  Gebruik van Producten en Diensten 
11.1 General. Institution agrees not to use, and not to allow 

third parties including users to use the Products or 
Services: (a) to distribute viruses, worms, Trojan 
horses, corrupted files, or other items of a destructive 
or deceptive nature; (b) to engage in or promote any 
unlawful, invasive, infringing, defamatory, or 
fraudulent activity; (c) to violate, or encourage the 
violation of, the legal rights of others; (d) to interfere 
with the use of a Product or Service, or the equipment 
used to provide Products or Services; (e) to use the 
Products or Services, or any part thereof, in a manner 
that violates the terms of service of any other Products 
or Services; (f) to generate, distribute, publish or 
facilitate unsolicited mass email, promotions, 
advertisings or other solicitations (“spam”); (g) to 
alter, reverse-engineer, interfere with, circumvent, 
copy, or create a derivative work of, any aspect of the 
Product or Service (except with the express, written 
consent of OCLC or applicable law specifically 
prohibits this restriction); (h) to omit, obscure or hide 
from any user any notice of a limitation of warranty, 
disclaimer, copyright, patent, trademark, trade secret 
or usage limitation or any splash screen or any other 
terms or conditions intended to be displayed to a user 
by OCLC or OCLC supplier; or (i) to post, send, or 
make available software or technical information in 
violation of applicable export controls laws. 
Institution agrees that OCLC is authorized to monitor 
communications into and out of the System to prevent 
the introduction of viruses or other hostile code, to 
prevent intrusions, provide support, and to otherwise 
enforce the terms of this Agreement. Institution agrees 
to reimburse OCLC for all reasonable and verifiable 
costs associated with OCLC's compliance with 
governmental requests relating to Institution or 
Institution Data, including, but not limited to, 
warrants, subpoenas, and judicial orders. 
Notwithstanding the foregoing and to the extent 
permitted by law and law enforcement, OCLC will 
make reasonable efforts to notify Institution when a 
disclosure of Institution Data has or is to be made.  

 

 
 
 

 

11.2 Credentials.  Institution shall exercise all 
commercially reasonable efforts to prevent 
unauthorized use of the Products and Services and is 
solely responsible for any and all use, including 

11.1 Algemeen. Instelling stemt ermee in de Producten of 
Diensten niet te gebruiken, en derden, met inbegrip van 
gebruikers, niet toe te staan de Producten of Diensten te 
gebruiken: (a) om virussen, wormen, Trojaanse paarden, 
corrupte bestanden of andere zaken van destructieve of 
misleidende aard te verspreiden; (b) zich in te laten met 
onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of 
frauduleuze activiteiten of deze te bevorderen; (c) de 
wettelijke rechten van anderen te schenden, of de schending 
van deze rechten aan te moedigen; (d) het gebruik van een 
Product of Dienst, of de apparatuur die wordt gebruikt om 
Producten of Diensten te leveren, te verstoren; (e) de 
Producten of Diensten, of een deel daarvan, te gebruiken op 
een wijze die inbreuk maakt op de servicevoorwaarden van 
andere Producten of Diensten; (f) ongevraagde massamails, 
promoties, advertenties of andere verzoeken ("spam") te 
genereren, te verspreiden, te publiceren of te faciliteren (g) 
enig aspect van het Product of de Dienst te wijzigen, te 
onderwerpen aan reverse-engineering, te verstoren, te 
omzeilen, te kopiëren of er een afgeleid werk van te maken 
(tenzij met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 
OCLC of de toepasselijke wetgeving deze beperking 
uitdrukkelijk verbiedt) (h) kennisgevingen van 
garantiebeperkingen, vrijwaringen, auteursrechten, 
octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of 
gebruiksbeperkingen of splash-screens of andere 
voorwaarden die door OCLC of een OCLC-leverancier aan 
een gebruiker moeten worden getoond, weg te laten, te 
verbergen of voor een gebruiker te verbergen; of (i) 
software of technische informatie te plaatsen, te verzenden 
of beschikbaar te maken die in strijd is met de toepasselijke 
wetgeving inzake exportcontrole. De Instelling stemt ermee 
in dat OCLC gerechtigd is de communicatie naar en vanuit 
het Systeem te controleren om de introductie van virussen 
of andere vijandige code te voorkomen, inbraken te 
voorkomen, ondersteuning te verlenen en anderszins de 
voorwaarden van deze Overeenkomst te handhaven. De 
Instelling stemt ermee in OCLC alle redelijke en 
verifieerbare kosten te vergoeden die verband houden met 
de naleving door OCLC van verzoeken van overheidswege 
met betrekking tot de Instelling of Gegevens van de 
Instelling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
bevelschriften, dagvaardingen en gerechtelijke bevelen. 
Niettegenstaande het voorgaande en voor zover toegestaan 
door de wet en de rechtshandhaving, zal OCLC zich 
redelijkerwijs inspannen om de Instelling op de hoogte te 
stellen wanneer een openbaarmaking van Gegevens van de 
Instelling heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.  

11.2 Credentials.  De Instelling zal alle commercieel redelijke 
inspanningen doen om onbevoegd gebruik van de Producten 
en Diensten te voorkomen en is als enige verantwoordelijk 
voor elk gebruik, inclusief onbevoegd gebruik, van de 
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unauthorized use, of the Products and Services 
initiated using Institution’s API keys and/or  
credentials. Institution shall immediately notify 
OCLC of a suspected or actual loss, theft or disclosure 
of any credentials and of any unauthorized use of a 
Product or Service. Should OCLC become aware of 
unauthorized use of Institution’s API keys or 
credentials or unauthorized access to a Product or 
Service, OCLC may notify Institution and deactivate 
affected credentials. OCLC will provide Institution 
with administrative credentials to access and use the 
applicable Product or Service. Institution is 
responsible for authorizing user access to the Products 
or Services, assigning privileges, and creating, 
maintaining, and terminating accounts. 

 

11.3 Enforcement by OCLC.  OCLC reserves the right to: 
(i) investigate any violation of this Section or misuse 
of Products or Services; (ii) enforce this Section; and 
(iii) remove or disable access, screen, or edit any 
Institution Data that violates these provisions. Without 
limitation, OCLC also reserves the right to report any 
activity (including the disclosure of appropriate 
Institution Data) that it suspects violates any law or 
regulation to appropriate law enforcement, regulators, 
or other appropriate third parties. OCLC may 
cooperate with appropriate law enforcement by 
providing network and systems information related to 
allegedly illegal or harmful content. VIOLATION OF 
THIS SECTION MAY RESULT IN THE 
SUSPENSION OF OCLC SERVICES AND SUCH 
OTHER ACTION AS OCLC REASONABLY 
DEEMS APPROPRIATE. REPEATED OR 
WILLFUL VIOLATION OF THIS SECTION MAY, 
IN OCLC’S SOLE DISCRETION RESULT IN THE 
TERMINATION OF THE AGREEMENT, ANY 
SCHEDULE, OR OCLC SERVICE. 

 

Producten en Diensten dat wordt geïnitieerd met 
gebruikmaking van de API-sleutels en/of referenties van de 
Instelling. De Instelling zal OCLC onmiddellijk in kennis 
stellen van een vermoed of een feitelijk verlies, diefstal of 
openbaarmaking van de inloggegevens en van elk 
ongeoorloofd gebruik van een Product of Dienst. Mocht 
OCLC zich bewust worden van onbevoegd gebruik van de 
API-sleutels of de inloggegevens van de Instelling of 
onbevoegde toegang tot een Product of Dienst, dan kan 
OCLC de Instelling hiervan op de hoogte stellen en de 
betreffende inloggegevens desactiveren. OCLC zal de 
Instelling administratieve credentials verstrekken voor 
toegang tot en gebruik van het Product of de Dienst in 
kwestie. De Instelling is verantwoordelijk voor het 
autoriseren van gebruikerstoegang tot de Producten of 
Diensten, het toewijzen van privileges en het aanmaken, 
onderhouden en beëindigen van accounts. 

11.3 Handhaving door OCLC.  OCLC behoudt zich het recht 
voor om: (i) elke schending van deze Afdeling of elk 
misbruik van Producten of Diensten te onderzoeken; (ii) 
deze Afdeling te handhaven; en (iii) alle Gegevens van de 
Instelling die deze bepalingen schenden te verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk te maken, te screenen of te 
bewerken. Zonder beperking behoudt OCLC zich ook het 
recht voor om activiteiten (inclusief de openbaarmaking van 
toepasselijke Gegevens van de Instelling) waarvan OCLC 
vermoedt dat ze in strijd zijn met wet- of regelgeving te 
melden aan toepasselijke rechtshandhavingsinstanties, 
regelgevende instanties of andere toepasselijke derde 
partijen. OCLC kan met de betreffende 
rechtshandhavingsinstanties samenwerken door netwerk- 
en systeeminformatie te verstrekken met betrekking tot 
vermeende illegale of schadelijke inhoud. SCHENDING 
VAN DEZE AFDELING KAN LEIDEN TOT 
OPSCHORTING VAN OCLC-DIENSTEN EN ANDERE 
MAATREGELEN DIE OCLC REDELIJKERWIJS 
PASSEND ACHT. HERHAALDELIJKE OF 
OPZETTELIJKE SCHENDING VAN DEZE AFDELING 
KAN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN OCLC, 
RESULTEREN IN DE BEËINDIGING VAN DE 
OVEREENKOMST, ELKE SCHEDULE, OF OCLC-
DIENST. 

 
Section 12. Warranties Afdeling 12  Garanties 

OCLC warrants that any Professional Services will be 
performed in a professional and workman-like manner and 
that, when operated in accordance with the Product 
Description, the Products and Hosted Services will be capable 
of performing substantially in accordance with the functional 
specifications set forth in such Product Description. If any 
Products or Services fail to comply with the warranty set forth 
above, OCLC will make reasonable efforts to correct the 
noncompliance provided that OCLC is given notice of the 
noncompliance within 30 days and OCLC is able to reproduce 
the noncompliance. If OCLC is unable to correct the 
noncompliance, Institution may terminate the Schedule for 

OCLC garandeert dat alle Professionele Diensten op professionele 
en vakkundige wijze zullen worden uitgevoerd en dat, wanneer de 
Producten en Gehoste Diensten in overeenstemming met de 
Productbeschrijving worden gebruikt, zij in staat zullen zijn om 
wezenlijk te functioneren in overeenstemming met de functionele 
specificaties die in een dergelijke Productbeschrijving zijn 
uiteengezet. Als Producten of Diensten niet voldoen aan de 
hierboven uiteengezette garantie, zal OCLC redelijke 
inspanningen leveren om de niet-naleving te corrigeren, op 
voorwaarde dat OCLC binnen 30 dagen van de niet-naleving in 
kennis wordt gesteld en OCLC in staat is de niet-naleving te 
reproduceren. Als OCLC niet in staat is de niet-naleving te 
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the relevant Product or Hosted Service in accordance with 
Section 6.2(c) and, as its sole remedy, will be entitled to a 
refund of an equitable portion of fees paid for the relevant 
Product or Hosted Service after such noncompliance was 
reported. OCLC and Institution each warrant that its entry into 
this Agreement does not violate any other agreement to which 
it is a party, and that its performance under this Agreement 
will be in conformance with all applicable laws and 
government rules and regulations. Institution warrants that it 
possesses all rights necessary to enter into this Agreement and 
grants the rights described in this Agreement such that OCLC 
will not infringe upon or otherwise violate any intellectual 
property rights or other rights of a third party or violate any 
laws by exercising the rights and licenses granted under this 
Agreement. To the extent permitted by law, Institution hereby 
indemnifies OCLC from any such claims in this respect. 

 

 
This warranty is limited and shall not apply to any Services 
where the failure of the Services to satisfy this warranty is 
determined to result from improper use by Institution of the 
Services or if any breach is not notified in writing to OCLC 
within thirty (30) calendar days of its occurrence. 

corrigeren, kan de Instelling de Schedule voor het relevante 
Product of de Gehoste Dienst beëindigen in overeenstemming met 
Artikel 6.2(c) en zal de Instelling, als haar enige 
verhaalsmogelijkheid, recht hebben op een terugbetaling van een 
billijk deel van de vergoedingen die voor het relevante Product of 
de Gehoste Dienst zijn betaald nadat de niet-naleving werd 
gemeld. OCLC en de Instelling garanderen elk dat hun toetreding 
tot deze Overeenkomst geen schending inhoudt van enige andere 
overeenkomst waarbij zij partij zijn, en dat hun prestaties 
krachtens deze Overeenkomst in overeenstemming zullen zijn met 
alle toepasselijke wetten en overheidsregels en -voorschriften. De 
Instelling garandeert dat zij alle rechten bezit die nodig zijn om 
deze Overeenkomst aan te gaan en de in deze Overeenkomst 
beschreven rechten verleent, zodat OCLC geen inbreuk zal maken 
op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde 
of anderszins wetten zal overtreden door de uitoefening van de 
rechten en licenties die krachtens deze Overeenkomst worden 
verleend. Voor zover de wet dit toestaat, vrijwaart de Instelling 
OCLC hierbij van dergelijke vorderingen in dit verband. 

Deze garantie is beperkt en is niet van toepassing op Diensten 
indien is vastgesteld dat het niet voldoen van de Diensten aan deze 
garantie het gevolg is van onjuist gebruik van de Diensten door de 
Instelling of indien een schending niet binnen dertig (30) 
kalenderdagen nadat deze zich heeft voorgedaan, schriftelijk aan 
OCLC is gemeld. 

 
Section 13. General Afdeling 13  Algemeen 

13.1 OCLC Membership. As a subscriber to OCLC’s 
Services and Products as described in this Agreement, 
Institution – and each library owned or operated by 
Institution – may be eligible for membership in the 
OCLC cooperative. Membership qualifications for the 
OCLC cooperative can be found at  
https://www.oclc.org/content/dam/oclc/membership/
Membership-Criteria-FY21.pdf. If Institution’s 
subscription qualifies it as a member, Institution 
permits OCLC Member Relations to contact its library 
staff directly in separate communications, to provide 
new member information regarding voting and 
updates, Member groups, councils, and events, for 
OCLC Global and Regional Councils specific to 
Institution’s region. As a member, Institution agrees to 
abide by the requirements and policies applicable to 
OCLC members. 

 
 
13.2 No Assignment. Institution may not assign, without 

the prior written consent of OCLC, any rights, duties, 
or obligations under this Agreement to any person or 
entity, in whole or in part. 
 

13.3 Independent Contractors. The relationship of the 
parties is that of independent contractors, and no 
agency, employment, partnership, joint venture, or 
any other relationship is created by this Agreement. 

13.1 OCLC Lidmaatschap. Als abonnee van de Diensten en 
Producten van OCLC, zoals beschreven in deze 
Overeenkomst, kan de Instelling - en elke bibliotheek die 
eigendom is van of beheerd wordt door de Instelling - in 
aanmerking komen voor het lidmaatschap van het OCLC 
coöperatief. De kwalificaties voor het lidmaatschap van het 
OCLC coöperatief zijn te vinden op  
https://www.oclc.org/content/dam/oclc/membership/Memb
ership-Criteria-FY21.pdf. Indien de Instelling op grond van 
haar abonnement lid kan worden, geeft de Instelling OCLC 
Member Relations toestemming om rechtstreeks contact op 
te nemen met haar bibliotheekpersoneel in afzonderlijke 
mededelingen, om nieuwe leden informatie te verstrekken 
over stemmingen en updates, Ledengroepen, -raden en -
evenementen, voor OCLC Global en Regional Councils die 
specifiek zijn voor de regio van de Instelling. Als lid stemt 
de Instelling ermee in zich te houden aan de eisen en 
beleidsregels die gelden voor OCLC leden. 

13.2 Geen overdracht. Zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van OCLC is het de Instelling niet toegestaan 
rechten, plichten of verplichtingen uit hoofde van deze 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een 
persoon of entiteit. 

13.3 Onafhankelijke contractanten. De relatie tussen de 
partijen is die van onafhankelijke contractanten, en er wordt 
door deze Overeenkomst geen agentschap, dienstverband, 

https://www.oclc.org/content/dam/oclc/membership/Membership-Criteria-FY21.pdf
https://www.oclc.org/content/dam/oclc/membership/Membership-Criteria-FY21.pdf
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13.4 Force Majeure. Neither party shall be responsible for 
losses or damages to the other occasioned by delays in 
the performance or the non-performance of any of said 
party's obligations (other than the obligation to make 
payments when due) when caused by force majeure, 
acts of the other party or any other cause beyond the 
control of said party and without its fault or 
negligence. 
 

13.5 Non-Waiver. A failure or delay in enforcing an 
obligation under this Agreement does not prevent 
enforcement of the provision at a later date. A waiver 
of a breach of one obligation does not amount to a 
waiver of any other obligation, and it will not prevent 
a party from subsequently requiring compliance with 
that obligation. 
 

13.6 Severability. If any provisions of this Agreement 
shall be found by any court of competent jurisdiction 
to be invalid or unenforceable, the invalidity or 
unenforceability of such provision shall not affect the 
other provisions of this Agreement. 

 
 

13.7 Entire Agreement. This Agreement and any 
Schedules constitute the complete agreement between 
the parties and supersedes and replaces all prior 
agreements, oral and written, between the parties 
relating to the subject matter of this Agreement. If 
Institution’s accounting representatives require the use 
of a purchase order to facilitate payment for Products 
and Services contemplated in this Agreement, 
Institution agrees any and all terms and conditions 
contained in such purchase order are null and void, and 
do not apply to this Agreement. OCLC will provide 
invoices in response to purchase orders solely to 
facilitate payment and for the convenience of 
Institution; in no case, however, will OCLC’s issuance 
of an invoice constitute an acceptance of terms 
contained in a purchase order. OCLC provides 
Services and Products to Institution solely pursuant to 
this Agreement; OCLC shall never provide Services 
or Products pursuant to, or as a result of, a purchase 
order. Except as otherwise provided herein, this 
Agreement may not be amended or supplemented 
except in a writing duly executed by both parties. 
 

13.8 Notice. Except as stated elsewhere in the Agreement 
all notices shall be in writing and shall be deemed 
sufficient if  received by a party via e-mail to the e-
mail address for such party set forth in Section 1 , or  
by such other means as has been agreed by the parties 
in writing. 

partnerschap, joint venture of enige andere relatie 
gecreëerd. 

13.4 Overmacht. Geen van beide partijen zal verantwoordelijk 
zijn voor verliezen of schade aan de andere partij 
veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering of het niet 
uitvoeren van een van de verplichtingen van die partij 
(anders dan de verplichting om betalingen te doen wanneer 
deze verschuldigd zijn) wanneer deze wordt veroorzaakt 
door overmacht, handelingen van de andere partij of enige 
andere oorzaak buiten de controle van die partij en zonder 
haar schuld of nalatigheid. 

13.5 Geen verklaring van afstand. Het niet of met vertraging 
afdwingen van een verplichting uit hoofde van deze 
Overeenkomst vormt geen beletsel voor het afdwingen van 
die bepaling op een later tijdstip. Een verklaring van afstand 
van een schending van een verplichting houdt geen 
verklaring van afstand van een andere verplichting in, en zal 
een partij niet beletten om later de naleving van die 
verplichting te eisen. 

13.6 Scheidbaarheid. Indien enige bepaling van deze 
Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of 
niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal de ongeldigheid of 
niet-afdwingbaarheid van die bepaling geen invloed hebben 
op de overige bepalingen van deze Overeenkomst. 

13.7 Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst en alle 
Schedules vormen de volledige overeenkomst tussen de 
partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge en 
schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen met 
betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. 
Indien de accountants van de Instelling het gebruik van een 
inkooporder vereisen om de betaling te vergemakkelijken 
van Producten en Diensten die in deze Overeenkomst 
worden beoogd, stemt de Instelling ermee in dat alle 
voorwaarden en bepalingen in een dergelijke inkooporder 
nietig zijn en niet van toepassing zijn op deze 
Overeenkomst. OCLC zal facturen verstrekken als 
antwoord op aankooporders, uitsluitend om de betaling te 
vergemakkelijken en voor het gemak van de Instelling; in 
geen geval echter zal de verstrekking van een factuur door 
OCLC een aanvaarding inhouden van voorwaarden die in 
een aankooporder zijn opgenomen. OCLC levert Diensten 
en Producten aan de Instelling uitsluitend op grond van deze 
Overeenkomst; OCLC zal nooit Diensten of Producten 
leveren op grond van, of als gevolg van, een aankooporder. 
Tenzij hierin anders is bepaald, kan deze Overeenkomst niet 
worden gewijzigd of aangevuld, tenzij in een door beide 
partijen naar behoren ondertekend geschrift. 

13.8 Kennisgeving. Tenzij elders in de Overeenkomst anders is 
bepaald, geschieden alle kennisgevingen schriftelijk en 
worden zij toereikend geacht indien zij door een partij zijn 
ontvangen via e-mail op het e-mailadres van die partij dat in 
artikel 1 is vermeld, of op een andere door de partijen 
schriftelijk overeengekomen wijze. 
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13.9 Counterparts and Signatures. This Agreement may 
be executed in counterparts and/or via facsimile 
transmission or electronic copy, any one or form of 
which will be deemed to constitute an original, but all 
of which will constitute one instrument. Any signature 
(including any electronic signature, symbol or process 
attached to, or associated with, a contract or other 
record and adopted by a Person with the intent to sign, 
authenticate or accept such contract or record) hereto 
or to any other contract, record, certificate, or other 
document related to this Agreement, and any contract 
formation or record-keeping through electronic means 
shall have the same legal validity and enforceability as 
a manually executed signature or use of a paper-based 
recordkeeping system. 
 
 
 

13.10 Governing Language. This Agreement is drafted in 
the English language. Each party accepts and approves 
the English language version of the Agreement signed 
by both parties as controlling in any dispute between 
the parties arising from or related to the Agreement. 

 

13.9 Exemplaren en handtekeningen. Deze Overeenkomst kan 
worden uitgevoerd in verschillende exemplaren en/of via 
facsimile transmissie of elektronische kopie, waarvan er één 
of een vorm zal worden beschouwd als een origineel, maar 
die alle samen één akte zullen vormen. Elke handtekening 
(met inbegrip van elke elektronische handtekening, 
symbool of proces, verbonden aan of geassocieerd met een 
contract of ander document en aangenomen door een 
Persoon met de bedoeling een dergelijk contract of 
document te ondertekenen, authentificeren of aanvaarden) 
bij deze Overeenkomst of bij enig ander contract, document, 
certificaat of ander document met betrekking tot deze 
Overeenkomst, en elke contractvorming of registratie via 
elektronische middelen zal dezelfde rechtsgeldigheid en 
afdwingbaarheid hebben als een manueel uitgevoerde 
handtekening of het gebruik van een papieren 
registratiesysteem. 

13.10 Toepasselijke taal. Deze Overeenkomst is opgesteld in de 
Engelse taal. Elke partij aanvaardt en keurt de door beide 
partijen ondertekende Engelstalige versie van de 
Overeenkomst goed als beslissend in elk geschil tussen de 
partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met de 
Overeenkomst. 

 
Section 14. Special Terms for Group Orders Only Afdeling 14  Speciale voorwaarden alleen voor 

Groepsbestellingen 

Where a lead institution in a consortium (the “Group 
Administrator”) is ordering on behalf of itself and other 
consortium members, this Section applies: 

14.1 Ordering. Group Administrator may order the 
Service on behalf of consortium members by 
completing the relevant portions of the agreed upon 
pricing or order document and agreeing to this 
Agreement. Group Administrator also orders and 
allocates authorizations and passwords for the Service 
on behalf of consortium members listed on the agreed 
upon pricing or order document. Group Administrator 
is not a buyer of the Service for resale. Any material 
change in group membership or group participation 
may result in commensurate changes in the fees for the 
applicable Service. 

 

14.2 Consortium Member's Agreement. Group 
Administrator warrants, as the consortium agent, that 
it is authorized to and hereby binds consortium 
members to this Agreement and shall indemnify 
OCLC from all loss, expense and damage arising from 
a breach of such warranty. Group Administrator shall 
provide each consortium member with a copy of this 
Agreement prior to Product and Service activation. 
Each order for consortium members shall constitute a 
binding contract between OCLC and the consortium 
member. 

Wanneer een leidende instelling in een consortium (de 
"Groepsbeheerder") namens zichzelf en andere consortiumleden 
een opdracht geeft, is deze afdeling van toepassing: 

14.1 Bestellen. De Groepsbeheerder kan de Dienst bestellen 
namens de leden van het consortium door de relevante 
gedeelten van het overeengekomen prijsstellings- of 
besteldocument in te vullen en akkoord te gaan met deze 
Overeenkomst. De Groepsbeheerder bestelt en wijst ook 
autorisaties en wachtwoorden voor de Dienst toe namens de 
consortiumleden die op het overeengekomen prijsstellings- 
of bestellingsdocument staan vermeld. De Groepsbeheerder 
is geen koper van de Dienst voor wederverkoop. Elke 
wezenlijke verandering in het groepslidmaatschap of de 
groepsparticipatie kan resulteren in overeenkomstige 
veranderingen in de vergoedingen voor de toepasselijke 
Service. 

14.2 Overeenkomst van het Consortiumlid. De 
Groepsbeheerder garandeert, als de agent van het 
consortium, dat hij gemachtigd is om de consortiumleden 
aan deze Overeenkomst te binden en zal OCLC vrijwaren 
van alle verliezen, onkosten en schade die voortvloeien uit 
een schending van deze garantie. De Groepsbeheerder zal 
elk consortiumlid een kopie van deze Overeenkomst 
verstrekken voorafgaand aan de activering van het Product 
en de Dienst. Elke bestelling voor consortiumleden vormt 
een bindende overeenkomst tussen OCLC en het 
consortiumlid. 
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14.3 Payment by Group Administrator. Group 
Administrator shall be liable for paying to OCLC all 
charges and applicable taxes for consortium members 
for the Products and Services in accordance with the 
terms of this Agreement. 

14.4 Non-exclusivity. Nothing herein shall limit OCLC's 
right to distribute any Products or Services 
independent of Group Administrator. 

14.3 Betaling door Groepsbeheerder. De Groepsbeheerder is 
aansprakelijk voor de betaling aan OCLC van alle kosten en 
toepasselijke belastingen voor consortiumleden voor de 
Producten en Diensten in overeenstemming met de 
voorwaarden van deze Overeenkomst. 

14.4 Niet-exclusiviteit. Niets hierin zal het recht van OCLC 
beperken om Producten of Diensten onafhankelijk van de 
Groepsbeheerder te distribueren. 

 
 
 


