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SCHEDULE 9 
OCLC WebJunction®  

 
Section 1. Description Afdeling 1 Beschrijving 

WebJunction serves as an online community dedicated to 
the training needs of library staff.  The scope of the 
WebJunction services under this Schedule is listed in the 
Order Details.  

WebJunction werkt als een online gemeenschap gewijd aan de 
opleidingsbehoeften van bibliotheekpersoneel.  De reikwijdte van de 
WebJunction-diensten die onder deze Schedule vallen, wordt vermeld 
in de Bestelgegevens. 

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 Co-Branding, Promotion and Marketing.  

(a) Trademark License.  OCLC grants Institution the 
non-exclusive, non-transferable, worldwide right 
to use the following OCLC trademarks solely for 
purposes of co-branding, marketing and 
promoting the Services to prospective registrants 
and users via print and electronic mediums during 
the term of this Schedule.  The trademarks and 
appropriate symbols are as follows: OCLC®, 
WebJunction® and the WebJunction logo.  

(b) Appropriate Trademark Use.   Institution shall 
use the appropriate trademark symbol and identify 
the trademarks as those of OCLC using the 
following notice whenever the trademarks listed 
above are used as permitted herein:  “OCLC, 
WebJunction, and the WebJunction logo are 
trademarks of OCLC Online Computer Library 
Center, Inc.” Institution agrees to make all 
modifications to any promotional materials 
reasonably requested by OCLC.   

3.2 Maintenance. OCLC or identified external service 
vendors shall have the right to perform any routine or 
emergency maintenance with respect to the System 
that may temporarily limit or suspend the availability 
of the Services and will provide notice as is 
practicable. Such maintenance periods shall not be 
deemed a violation by OCLC of any of its obligations 
under this Schedule.  

3.3 Support.  Institution may contact the OCLC Help 
Desk seeking technical support via email during our 
regular business hours (8AM to 5PM ET Monday 
through Friday, excluding OCLC recognized 
holidays). Institutions and users will contact external 
service vendor technical support directly online or 
via email when accessing systems and content 
provided outside of the webjunction.org web site. 
OCLC, in its sole discretion, reserves the right to 
change support offerings but in doing so will not 
materially reduce the level of support received by 
Institution.  OCLC also reserves the right, in its sole 
discretion, to discontinue any of its Services at any 
time.  

3.1 Co-branding, promotie en marketing.  
(a) Handelsmerklicentie.  OCLC verleent de Instelling het niet-

exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde recht om de 
volgende OCLC handelsmerken te gebruiken, uitsluitend ten 
behoeve van co-branding, marketing en promotie van de 
Diensten aan potentiële registranten en gebruikers via 
gedrukte en elektronische media gedurende de looptijd van 
deze Schedule.  De handelsmerken en bijbehorende 
symbolen zijn als volgt: OCLC®, WebJunction® en het 
WebJunction logo.  

(b) Correct gebruik van handelsmerken.   De Instelling zal het 
toepasselijke handelsmerksymbool gebruiken en de 
handelsmerken identificeren als die van OCLC met 
gebruikmaking van de volgende kennisgeving telkens 
wanneer de hierboven vermelde handelsmerken worden 
gebruikt zoals hierin is toegestaan:  "OCLC, WebJunction, 
en het WebJunction logo zijn handelsmerken van OCLC 
Online Computer Library Center, Inc." De Instelling stemt 
ermee in alle wijzigingen aan te brengen in 
promotiemateriaal waar OCLC redelijkerwijs om vraagt.   

3.2 Onderhoud. OCLC of geïdentificeerde externe dienstverleners 
hebben het recht om routinematig of noodonderhoud uit te voeren 
met betrekking tot het Systeem waardoor de beschikbaarheid van 
de Diensten tijdelijk beperkt of opgeschort kan worden en zullen 
daarvan kennisgeving doen zo dit mogelijk is. Dergelijke 
onderhoudsperiodes zullen niet worden beschouwd als een 
schending door OCLC van enige van haar verplichtingen onder 
deze Schedule.  

3.3 Ondersteuning.  Instellingen kunnen contact opnemen met de 
OCLC Help Desk voor technische ondersteuning via e-mail 
tijdens onze reguliere kantooruren (8.00 tot 17.00 uur ET van 
maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van door OCLC 
erkende feestdagen). Instellingen en gebruikers zullen 
rechtstreeks online of via e-mail contact opnemen met de 
technische ondersteuning van externe dienstverleners wanneer zij 
toegang hebben tot systemen en inhoud die buiten de website 
webjunction.org worden aangeboden. OCLC behoudt zich het 
recht voor om naar eigen goeddunken het ondersteuningsaanbod 
te wijzigen, maar zal daarbij het niveau van de door het Instituut 
ontvangen ondersteuning niet wezenlijk verlagen.  OCLC 
behoudt zich tevens het recht voor om, naar eigen goeddunken, 
op enig moment een van de Diensten stop te zetten. 

 


