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SCHEDULE 11A 

WORLDCAT.ORG including OCLC Cataloging  

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. 
OCLC's cataloging and metadata services give Institution 
the tools needed to effectively manage the metadata for 
Institution’s collection. 

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. 
De catalogiserings- en metadatadiensten van OCLC bieden de 
Instelling de middelen die nodig zijn om de metadata voor de 
collectie van de Instelling effectief te beheren. 

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 “Guidelines” means the “Guidelines for 
Contributions to WorldCat” as modified from time 
to time.  A current copy of the Guidelines is 
available at:  
http://www.oclc.org/worldcat/community/guideline
s.en.html  

2.4 “Policy” means the “WorldCat Rights and 
Responsibilities for the OCLC Cooperative” as 
modified from time to time as a result of the policy 
review process described therein.  A current copy of 
the Policy is available at:  
http://www.oclc.org/en/worldcat/cooperative-
quality/policy.html. 

2.5 “Principles” means the WorldCat Principles of 
Cooperation as modified from time to time.  A 
current copy of the Principles is available at:  
http://www.oclc.org/worldcat/community/principle
s.en.html 

2.6 “WorldCat Data” is defined as set forth in the 
Policy. 

2.7 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 holdingsgegevens, 
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 werden 
geladen.  

2.3 "Richtlijnen" betekent de "Richtlijnen voor bijdragen aan 
WorldCat", zoals van tijd tot tijd gewijzigd.  Een actuele versie 
van de Richtlijnen is beschikbaar op: 
http://www.oclc.org/worldcat/community/guidelines.en.html  

 

2.4 "Beleid" betekent de "WorldCat Rechten en 
Verantwoordelijkheden voor het OCLC 
Samenwerkingsverband", zoals van tijd tot tijd gewijzigd als 
gevolg van het daarin beschreven beleidsevaluatieproces.  Een 
actueel exemplaar van het Beleid is beschikbaar op: 
http://www.oclc.org/en/worldcat/cooperative-
quality/policy.html. 

2.5 "Beginselen": de WorldCat-beginselen voor samenwerking, 
zoals van tijd tot tijd gewijzigd.  Een actuele versie van de 
Beginselen is beschikbaar op: 
http://www.oclc.org/worldcat/community/principles.en.html 

2.6 "WorldCat-gegevens" wordt gedefinieerd zoals uiteengezet 
in het Beleid. 

2.7 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 
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.  

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 
4.1 De Instelling zendt OCLC updates van haar gegevens met een 

wederzijds overeengekomen regelmaat, gewoonlijk 
maandelijks via een geschikte netwerkmethode (FTP) in 
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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. 
 

4.3 Institution agrees that it may use the OCLC Cataloging 
module exclusively for entering information on its 
(electronic) bibliographic records and related data into 
WorldCat.org, and not for any other purpose. 

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. 

4.3 De Instelling stemt ermee in dat zij de OCLC Cataloging 
module uitsluitend mag gebruiken voor het invoeren van 
informatie over haar (elektronische) bibliografische records en 
gerelateerde gegevens in WorldCat.org, en niet voor enig ander 
doel 

Section 5. Fair Use Afdeling 5 Eerlijk gebruik 
Institution shall have the right to use the OCLC 
Cataloguing service for testing purposes only once and for 
a period of one (1) month, after which the Institution shall 
contact OCLC to discuss the purchase of OCLC 
Cataloguing. OCLC shall monitor the use of the related 
Products and Services to investigate any violation of this 
Fair Use clause or other misuse of Products or Services, as 
set out in this Schedule 11A and applicable Master 
Services Agreement. Without prejudice to OCLC’s other 
rights and remedies, in case of a violation of this Fair Use 
clause OCLC shall have the right to disable access or 
charge the current applicable price for the service or take 
such other action as OCLC reasonably deems appropriate.   
 

De Instelling heeft het recht om de OCLC Cataloguing dienst 
slechts eenmaal en voor een periode van één (1) maand te gebruiken 
voor testdoeleinden, waarna de Instelling contact zal opnemen met 
OCLC om de aanschaf van OCLC Cataloguing te bespreken. OCLC 
zal toezicht houden op het gebruik van de gerelateerde Producten 
en Diensten om eventuele schendingen van deze Eerlijk Gebruik 
clausule of ander misbruik van Producten of Diensten te 
onderzoeken, zoals uiteengezet in deze Schedule 11A en de 
toepasselijke Master Services Agreement. Onverminderd de andere 
rechten en rechtsmiddelen van OCLC heeft OCLC in geval van 
schending van deze Eerlijk Gebruik clausule het recht om de 
toegang te blokkeren of de huidige toepasselijke prijs voor de dienst 
in rekening te brengen, of andere maatregelen te nemen die OCLC 
redelijkerwijs passend acht.   

Section 6. Terms of Use Afdeling 6 Gebruiksvoorwaarden 
6.1 Institution shall create bibliographic records and 

related data for entering information into WorldCat 
consistent with the Guidelines maintained by OCLC 
and its advisory groups.   

6.2 Institution using the Systems for cataloging agrees 
to abide by the Principles and the Guidelines. 
 

6.3 Institution agrees that the use and transfer by the 
Institution of WorldCat Data is subject to the Policy. 

 
 

6.4 If, during the term hereof, an Institution informs 
OCLC that bibliographic records it furnishes to 
OCLC for addition to WorldCat will be subject to 
usage or transfer restrictions beyond or in addition 
to those applicable under this Schedule, and if 
OCLC nevertheless elects to accept such records for 
addition to WorldCat, OCLC will so notify 
Institution, after which Institution’s rights to access, 
use and transfer such records will be subject to said 
usage and transfer restrictions. 

6.1 De Instelling zal bibliografische records en gerelateerde 
gegevens creëren voor het invoeren van informatie in 
WorldCat in overeenstemming met de Richtlijnen die door 
OCLC en zijn adviesgroepen worden bijgehouden.   

6.2 Instelling die de Systemen voor catalogisering gebruikt, stemt 
ermee in zich aan de Beginselen en de Richtlijnen te houden. 

6.3 De Instelling stemt ermee in dat het gebruik en de overdracht 
door de Instelling van WorldCat-gegevens onderworpen is aan 
het Beleid. 

6.4 Indien een Instelling OCLC gedurende de looptijd hiervan 
informeert dat bibliografische records die zij aan OCLC levert 
voor toevoeging aan WorldCat onderworpen zullen zijn aan 
gebruiks- of overdrachtsbeperkingen naast of in aanvulling op 
de beperkingen die van toepassing zijn onder deze Schedule, 
en indien OCLC er desondanks voor kiest dergelijke records te 
accepteren voor toevoeging aan WorldCat, zal OCLC de 
Instelling hiervan op de hoogte stellen, waarna de rechten van 
de Instelling op toegang, gebruik en overdracht van dergelijke 
records onderworpen zullen zijn aan genoemde gebruiks- en 
overdrachtsbeperkingen. 
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