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SCHEDULE 11 
WORLDCAT.ORG 

Section 1. Description Afdeling 1 Beschrijving 
WorldCat.org makes your library's resources more visible to 
more people on the internet. As the world's largest library 
catalogue, it helps users find items in libraries close to them.  

WorldCat.org maakt de bronnen van uw bibliotheek zichtbaarder 
voor meer mensen op het internet. WorldCat.org is 's werelds 
grootste bibliotheekcatalogus en helpt gebruikers items te vinden in 
bibliotheken bij hen in de buurt. 

Section 2. Definitions Afdeling 2 Definities 
2.1 “Data” means the total of holdings data, bibliographic 

records and other information that are part of 
Participant’s catalogue, including Updates thereto.  
 

2.2 “Updates” means original record additions, deletions 
and other changes to Data and the setting or deletion 
of holding symbols. Updates to Data shall be data files 
containing only the Updates to Data since the previous 
load of Data into WorldCat ®.   

 
2.3 All capitalized terms not defined herein shall have the 

same meaning ascribed to them in the Framework 
Agreement.  

2.1 "Gegevens" betekent het geheel van holdinggegevens, 
bibliografische bestanden en andere informatie die deel 
uitmaakt van de catalogus van de Deelnemer, met inbegrip 
van de Updates daarvan.  

2.2 "Updates" zijn oorspronkelijke toevoegingen, schrappingen 
en andere wijzigingen van Gegevens en het instellen of 
schrappen van bewaarsymbolen. Updates bij Gegevens zijn 
gegevensbestanden die alleen de Updates bij Gegevens 
bevatten sinds de vorige keer dat gegevens in WorldCat® zijn 
geladen.   

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

 
Section 3. OCLC Obligations Afdeling 3 OCLC Verplichtingen 
3.1 OCLC will load the Data and Updates to Data into 

WorldCat, add Institution’s holdings symbols to 
WorldCat and expose the bibliographic records and 
holdings symbols in WorldCat.org.  Any copyright 
notices that are present in the Data will be retained.  

3.1 OCLC zal de Data en Updates bij Data in WorldCat laden, de 
holdingsymbolen van de Instelling aan WorldCat toevoegen en 
de bibliografische records en holdingsymbolen in WorldCat.org 
zichtbaar maken.  Alle auteursrechtvermeldingen die in de 
gegevens aanwezig zijn, blijven behouden. 

Section 4. Institution Obligations Afdeling 4 Verplichtingen van de Instelling 
4.1 Institution will send updates of its Data to OCLC at a 

mutually agreed frequency, normally monthly via an 
appropriate network methodology (FTP) in MARC 21 
format for loading into WorldCat.  
 

4.2 Institution will provide details like address, url, 
contacts, in OCLC’s supported format, suitable for 
adding to the WorldCat Registry as of the Effective 
Date.  Institution agrees to review and update the 
Registry data as necessary at least 60 days prior to the 
end of the initial subscription term and each renewal 
subscription term.  Institution authorizes OCLC to use 
and authorize the use by others of such Registry data 

 

4.1 De Instelling zendt OCLC updates van haar gegevens met een 
wederzijds overeengekomen regelmaat, gewoonlijk maandelijks 
via een geschikte netwerkmethode (FTP) in MARC 21-formaat, 
zodat deze in WorldCat kunnen worden geladen.  
 

4.2 De Instelling zal gegevens verstrekken zoals adres, url, 
contactpersonen, in de door OCLC ondersteunde indeling, 
geschikt voor toevoeging aan het WorldCat-register vanaf de 
Ingangsdatum.  De Instelling stemt ermee in de Registry-
gegevens indien nodig ten minste 60 dagen voor het einde van 
de initiële abonnementstermijn en elke verlengingstermijn van 
het abonnement te herzien en bij te werken.  De Instelling 
machtigt OCLC om dergelijke Registry-gegevens te gebruiken 
en machtigt het gebruik ervan door anderen. 

 
 


