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SCHEDULE 8 
WebDewey®  

 
Section 1. Description Afdeling 1 Beschrijving 
WebDewey 2.0 is an online version of the complete Dewey 
Decimal Classification® (“DDC®”) system. Using a standard 
Web browser, Institution has unlimited access to an enhanced 
version of the DDC 23 database.    

WebDewey 2.0 is een online versie van het volledige Dewey 
Decimal Classification® ("DDC®") systeem. Met behulp van een 
standaardwebbrowser heeft de Instelling onbeperkt toegang tot een 
verbeterde versie van de DDC 23-database.    

Section 2. Definitions Afdeling 2 Definities 
All capitalized terms not defined herein shall have the same 
meaning ascribed to them in the Framework Agreement.  

Alle met een hoofdletter geschreven termen die hierin niet worden 
gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de 
Raamovereenkomst. 

Section 3. Terms of Use Afdeling 3 Gebruiksvoorwaarden 
3.1 Subject to the terms of this Schedule, OCLC hereby 

grants to Institution a nonexclusive, nontransferable 
and nonassignable license to: (i) access WebDewey; 
(ii) use WebDewey in accordance with this Schedule 
solely for the internal, noncommercial purpose of 
creating bibliographic records and metadata for 
materials (e.g., books, sound recordings) and electronic 
resources offered by Institution to its patrons, and (iii) 
post the DDC23 Summaries (i.e., the first three levels 
of the DDC – for example, 500 Science is Level 1, 510 
Mathematics is Level 2, 513 Arithmetic is Level 3) on 
Institution’s website solely for the internal, 
noncommercial purpose of organizing the resources 
made available to its patrons via such website.  Such 
bibliographic records and metadata may display DDC 
numbers, but shall not display DDC captions.  Such use 
of the DDC23 Summaries shall be accompanied by the 
following information, verbatim, on the initial screen:  

 

The Dewey Decimal Classification is © 2003-2021* 

OCLC, Inc.  

Used with Permission.  

DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification and 
WebDewey are registered trademarks/service marks of 

OCLC Online Computer Library Center, Inc.  

[*Institution shall update the second year in this date range 
as appropriate.] 

3.2  Institution may make copies of screen displays of the 
data accessible via WebDewey only as reasonably 
required for Institution’s use of WebDewey as 
authorized hereunder; provided that such copying shall 
be no more extensive than is permitted by U.S. 
copyright law.   

3.3 Termination of this Schedule shall not require the 
removal of DDC numbers added while this Schedule is 
effective in accordance with its terms.  

3.4 The Sears List of Subject Headings is © EBSCO 
Industries, Inc.  All rights reserved.  Sears Subject 
Headings; Sears List; and Sears List of Subject 
Headings are trademarks of EBSCO Industries, Inc.  

3.1 Behoudens de voorwaarden van dit Schema, verleent OCLC 
hierbij aan de Instelling een niet-exclusieve, niet-overdraagbare 
en niet-toewijsbare licentie om: (i) toegang te verkrijgen tot 
WebDewey; (ii) WebDewey te gebruiken in overeenstemming 
met deze Schedule, uitsluitend voor interne, niet-commerciële 
doeleinden van het creëren van bibliografische records en 
metadata voor materialen (bijv. boeken, geluidsopnamen) en 
elektronische bronnen die door de Instelling aan haar gebruikers 
worden aangeboden, en (iii) de DDC23 Samenvattingen te 
plaatsen (d.w.z, de eerste drie niveaus van de DDC - 
bijvoorbeeld, 500 Wetenschappen is niveau 1, 510 Wiskunde is 
niveau 2, 513 Rekenen is niveau 3) op de website van de 
Instelling, uitsluitend voor het interne, niet-commerciële doel 
om de bronnen te organiseren die via deze website aan haar 
gebruikers ter beschikking worden gesteld.  Dergelijke 
bibliografische records en metadata mogen DDC-nummers 
weergeven, maar mogen geen DDC-opschriften weergeven.  
Dergelijk gebruik van de DDC23 -samenvattingen moet 
vergezeld gaan van de volgende informatie, woordelijk, op het 
beginscherm:  

De Dewey Decimale Classificatie is © 2003-2021* 

OCLC, Inc. 

Gebruikt met toestemming. 

DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification en WebDewey zijn 
gedeponeerde handelsmerken/dienstmerken van OCLC Online 

Computer Library Center, Inc. 

[*De Instelling actualiseert zo nodig het tweede jaar in deze 
datumreeks]. 

3.2 De Instelling mag kopieën maken van schermweergaven van de 
gegevens die toegankelijk zijn via WebDewey, alleen als dit 
redelijkerwijs nodig is voor het gebruik van WebDewey door de 
Instelling zoals hieronder geautoriseerd; op voorwaarde dat 
dergelijke kopieën niet uitgebreider zijn dan is toegestaan door 
de Amerikaanse auteursrechtwetgeving.   

3.3 Beëindiging van deze Schedule vereist niet de verwijdering van 
DDC-nummers die zijn toegevoegd terwijl deze Schedule van 
kracht is in overeenstemming met de bepalingen ervan.  

3.4 De Sears Lijst van Subject Headings is © EBSCO Industries, 
Inc.  Alle rechten voorbehouden.  Sears Subject Headings; Sears 
List; en Sears List of Subject Headings zijn handelsmerken van 
EBSCO Industries, Inc. 

 


