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LICENTIE VOOR ATTRIBUTIE – UITSLUITEND 
VOOR WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN 

 
 
Door het uitoefenen van de in licentie gegeven Rechten (hieronder gedefinieerd), aan-
vaardt U en stemt U ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Naamsver-
melding - Uitsluitend voor Wetenschappelijke doeleinden Internationale Licentie ("Licen-
tie"). In zoverre deze Licentie als een contract kan worden geïnterpreteerd, worden U de in 
licentie gegeven Rechten verleend als tegenprestatie voor Uw aanvaarding van deze voor-
waarden en bepalingen, en verleent de Licentiegever U deze rechten als tegenprestatie 
voor de voordelen die de Licentiegever ontvangt uit het beschikbaar stellen van het in li-
centie gegeven Materiaal onder deze voorwaarden en bepalingen. 
 
Artikel 1 - Definities 
 
a. Aangepast Materiaal betekent materiaal dat onderhevig is aan Auteursrechten en Naburige 

Rechten dat is afgeleid van of gebaseerd op het in licentie gegeven Materiaal en waarin het 
in licentie gegeven Materiaal is vertaald, gewijzigd, gerangschikt, getransformeerd of an-
derszins aangepast op een wijze waarvoor toestemming onder de Auteursrechten en Nabu-
rige Rechten van de Licentiegever is vereist. In het kader van deze Licentie wordt, indien het 
in licentie gegeven Materiaal een muziekwerk, uitvoering of geluidsopname is, Aangepast 
Materiaal altijd geproduceerd waarbij het in licentie gegeven Materiaal wordt gesynchroni-
seerd in tijdsverband met een bewegend beeld. 

 
b. Adapterlicentie betekent de licentie die U toepast op Uw auteursrechten en naburige rech-

ten in Uw bijdragen aan Aangepast Materiaal in overeenstemming met de voorwaarden en 
bepalingen van deze Licentie. 

 
c. Auteursrecht en naburige rechten betekent auteursrecht en/of naburige rechten die nauw 

verwant zijn aan het auteursrecht met inbegrip van, zonder beperking, uitvoering, uitzen-
ding, geluidsopname, en sui generis Databank Rechten, ongeacht hoe de rechten worden 
gelabeld of gecategoriseerd. Voor het doel van deze Licentie zijn de rechten die worden ge-
specificeerd in Sectie 2(b)(1)-(2) geen Auteursrechten en Naburige Rechten. 

 
d. Effectieve Technologische Maatregelen betekent die maatregelen die, bij afwezigheid van 

de juiste autoriteit, niet mogen worden omzeild op grond van wetten die voldoen aan ver-
plichtingen op grond van artikel 11 van het WIPO-verdrag inzake auteursrecht, aangeno-
men op 20 december 1996, en/of soortgelijke internationale overeenkomsten. 

 
e. Uitzonderingen en Beperkingen betekent fair use, fair dealing, en/of enige andere uitzon-

dering of beperking op het Auteursrecht en naburige rechten die van toepassing zijn op Uw 
gebruik van in licentie gegeven Materiaal. 

 
f. In licentie gegeven Materiaal betekent het artistieke of literaire werk, de database of ander 

materiaal waarop de Licentiegever deze Licentie heeft toegepast. 
 
g. In licentie gegeven Rechten betekent de rechten die aan U worden verleend onder de 

voorwaarden van deze Licentie, die beperkt zijn tot alle auteursrechten en naburige Rech-
ten die van toepassing zijn op Uw gebruik van het in licentie gegeven Materiaal en waar-
voor de Licentiegever bevoegd is een licentie te verlenen. 
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h. Licentiegever betekent de persoon (personen) of entiteit (en) die rechten verleent (verle-
nen) onder deze Licentie. 

 
i. Wetenschappelijk doel betekent niet primair bedoeld voor of gericht op commercieel 

voordeel of geldelijke compensatie en hergebruik van het in licentie gegeven Materiaal is 
alleen mogelijk voor wetenschappelijke doeleinden. 

 
j. Delen betekent het verstrekken van materiaal aan het publiek met behulp van enig middel 

of proces dat toestemming vereist onder de in licentie gegeven Rechten, zoals reproductie, 
openbare vertoning, openbare uitvoering, distributie, verspreiding, communicatie of invoer, 
en het beschikbaar stellen van materiaal aan het publiek met inbegrip van manieren waar-
op leden van het publiek toegang kunnen krijgen tot het materiaal vanaf een plaats en op 
een tijdstip die door hen individueel zijn gekozen. 

 
k. Sui Generis databankrechten: andere rechten dan het auteursrecht voortvloeiend uit Richt-

lijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de 
rechtsbescherming van databanken, zoals gewijzigd en/of opgevolgd, alsmede andere in 
wezen gelijkwaardige rechten waar ook ter wereld. 

 
l. U betekent het individu of de entiteit die de in licentie gegeven Rechten uitoefent onder 

deze Licentie. Uw heeft een overeenkomstige betekenis. 
 

Artikel 2 - Toepassingsgebied 
 
a. Licentieverlening 
 

1. Onder de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever U hierbij een wereldwij-
de, royaltyvrije, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, onherroepelijke licentie om de in li-
centie gegeven Rechten in het in licentie gegeven Materiaal uit te oefenen om: 

 
A.  het in licentie gegeven Materiaal te reproduceren en te delen, geheel of gedeelte-

lijk, uitsluitend voor Wetenschappelijke doeleinden; en 
 

B.  uitsluitend voor Wetenschappelijke doeleinden Aangepast Materiaal te produce-
ren, te reproduceren en te delen. 

 
2. Uitzonderingen en Beperkingen. Voor alle duidelijkheid, waar Uitzonderingen en Beperkin-

gen van toepassing zijn op Uw gebruik, is deze Licentie niet van toepassing en hoeft U zich 
niet te houden aan de voorwaarden en bepalingen ervan. 

 
3. Duur. De duur van deze Licentie is gespecificeerd in artikel 6(a). 
 
4. Media en formaten; technische wijzigingen toegestaan. De Licentiegever geeft U toestem-

ming om de in licentie gegeven Rechten uit te oefenen in alle media en formaten die nu be-
kend zijn of in de toekomst zullen worden gecreëerd, en om de technische wijzigingen aan 
te brengen die nodig zijn om dit te doen. De Licentiegever ziet af van enig recht of autoriteit 
om U te verbieden technische wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om de in li-
centie gegeven Rechten uit te oefenen, met inbegrip van technische wijzigingen die nood-
zakelijk zijn om Effectieve Technologische Maatregelen te omzeilen, en/of stemt ermee in 
dit recht of deze bevoegdheid niet te doen gelden. In het kader van deze Licentie levert het 
aanbrengen van wijzigingen die op grond van deze Sectie 2(a)(4) zijn toegestaan, nooit Aan-
gepast Materiaal op. 
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5. Downstream ontvangers 
 

A. Aanbod van de Licentiegever – in licentie gegeven Materiaal. Elke ontvanger van 
het in licentie gegeven Materiaal ontvangt automatisch een aanbod van de Licen-
tiegever om de in licentie gegeven Rechten uit te oefenen onder de voorwaarden 
van deze Licentie. 

 
B. Geen downstream-beperkingen. U mag geen aanvullende of andere voorwaarden 

of bepalingen op het in licentie gegeven Materiaal aanbieden of opleggen, of Ef-
fectieve Technologische Maatregelen op het in licentie gegeven Materiaal toepas-
sen, indien u daardoor de uitoefening van de licentie gegeven Rechten door een 
ontvanger van het in licentie gegeven Materiaal. 

 
6. Geen bekrachtiging. Niets in deze Licentie vormt of mag worden geïnterpreteerd als toe-

stemming om te beweren of te impliceren dat U, of dat Uw gebruik van het gelicentieerde 
Materiaal verbonden is met, of gesponsord, onderschreven, of een officiële status verleend 
door, de Licentiegever of anderen die zijn aangewezen om attributie te ontvangen zoals 
bepaald in Sectie 3(a)(1)(A)(i). 

 
b. Andere rechten 
 

1. Morele rechten, zoals het recht op integriteit, worden niet in licentie gegeven on-
der deze Licentie, evenmin als publiciteit, privacy, en/of andere soortgelijke per-
soonlijkheidsrechten; echter, voor zover mogelijk, doet de Licentiegever afstand 
van dergelijke rechten en/of stemt ermee in deze niet te doen gelden, voor zover 
beperkt noodzakelijk om U in staat te stellen de in licentie gegeven Rechten uit te 
oefenen, maar niet anders. 

 
2. Octrooi- en handelsmerkrechten worden niet in licentie gegeven onder deze Licen-

tie. 
 

3. Voor zover mogelijk doet de Licentiegever afstand van enig recht om royalty's van 
U te innen voor de uitoefening van de in licentie gegeven Rechten, hetzij recht-
streeks, hetzij via een maatschappij voor collectief beheer in het kader van een 
vrijwillig of afkoopbaar wettelijk of verplicht licentiestelsel. In alle andere gevallen 
behoudt de Licentiegever zich uitdrukkelijk het recht voor om dergelijke royalty's 
te innen, ook wanneer het in licentie gegeven Materiaal voor andere dan Weten-
schappelijke doeleinden wordt gebruikt. 

 

Artikel 3 - Licentievoorwaarden 
 
Uw uitoefening van de in licentie gegeven Rechten is uitdrukkelijk onderworpen aan de volgende 
voorwaarden. 
 
a. Naamsvermelding 
 

1. Als u het in licentie gegeven materiaal deelt (ook in gewijzigde vorm), moet u: 
 

A. het volgende behouden indien dit door de Licentiegever bij het in licentie ge-
geven Materiaal wordt verstrekt: 
 

i. identificatie van de maker(s) van het in licentie gegeven Materiaal en al-
le anderen die zijn aangewezen om naamsvermelding te ontvangen, op 
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elke redelijke wijze die door de Licentiegever wordt verzocht (met inbe-
grip van pseudoniem indien aangewezen); 
ii. een copyrightvermelding 
iii. een kennisgeving die verwijst naar deze Licentie;  
iv. een kennisgeving die verwijst naar de afwijzing van garanties; 
v. een URI of hyperlink naar het in licentie gegeven Materiaal, voor zover 
dit redelijkerwijs mogelijk is; 

 
B. aangeven of U het in licentie gegeven Materiaal heeft gewijzigd en een ver-

melding van eventuele eerdere wijzigingen behouden; en 
 

C. aangeven dat het in licentie gegeven Materiaal in licentie is gegeven onder 
deze Licentie, en de tekst van, of de URI of hyperlink naar, deze Licentie op-
nemen. 

 
2. U mag op elke redelijke wijze voldoen aan de voorwaarden in sectie 3(a)(1) op ba-

sis van het medium, de middelen en de context waarin U het gelicentieerde Mate-
riaal deelt. Het kan bijvoorbeeld redelijk zijn om aan de voorwaarden te voldoen 
door een URI of hyperlink te verstrekken naar een bron die de vereiste informatie 
bevat. 

 
3. Indien de Licentiegever daarom verzoekt, dient U alle informatie die op grond van 

artikel 3(a)(1)(A) vereist is, te verwijderen voor zover dit redelijkerwijs uitvoerbaar 
is. 

 
4. Indien U door U geproduceerd Aangepast Materiaal deelt, mag de door U toepaste 

Adapterlicentie de ontvangers van het Aangepast Materiaal niet beletten zich aan 
deze Licentie te houden. 

 

Artikel 4 – ‘Sui Generis’ Databank Rechten 
 
Indien de in licentie gegeven Rechten ‘sui generis’ Databankrechten omvatten die van toepassing 
zijn op Uw gebruik van het in licentie gegeven Materiaal: 
 

a.  verleent artikel 2(a)(1) U, om twijfel te voorkomen, het recht de gehele of een sub-
stantieel deel van de inhoud van de database op te vragen, te hergebruiken, te re-
produceren en te Delen, uitsluitend voor Niet-Commerciële doeleinden; 

 
b.  indien U de gehele inhoud of een substantieel gedeelte van de database opneemt 

in een database waarvoor U ‘sui generis’ databaserechten heeft, dan is de databa-
se waarvoor U ‘sui generis’ databaserechten heeft (maar niet de afzonderlijke in-
houd) Aangepast materiaal; en 

 
c. U dient te voldoen aan de voorwaarden in artikel 3(a) indien U de gehele inhoud 

van de database of een substantieel gedeelte daarvan deelt. 
 
Voor alle duidelijkheid, dit Artikel 4 is een aanvulling op en geen vervanging van Uw verplichtingen 
onder deze Licentie wanneer de gelicentieerde Rechten andere Auteursrechten en Vergelijkbare 
Rechten omvatten. 
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Artikel 5 - Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid 
 

a. Tenzij door de Licentiegever afzonderlijk anders wordt toegezegd, biedt de Licen-
tiegever het gelicentieerde Materiaal voor zover mogelijk aan in de staat waarin 
het zich bevindt en zoals het beschikbaar is, en geeft hij geen verklaringen of ga-
ranties van welke aard dan ook met betrekking tot het gelicentieerde Materiaal, 
hetzij uitdrukkelijk, stilzwijgend, wettelijk of anderszins. Dit omvat, zonder be-
perking, garanties met betrekking tot eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid 
voor een bepaald doel, niet-inbreuk, afwezigheid van latente of andere gebre-
ken, nauwkeurigheid, of de aanwezigheid of afwezigheid van fouten, al dan niet 
bekend of te ontdekken. Waar afwijzing van garanties geheel of gedeeltelijk niet 
is toegestaan, is deze afwijzing mogelijk niet op U van toepassing. 

 
b. Voor zover mogelijk zal de Licentiegever in geen geval aansprakelijk zijn jegens U 

op basis van een wettelijke theorie (inclusief, zonder beperking, nalatigheid) of 
anderszins voor enige directe, bijzondere, indirecte, incidentele, gevolg, punitie-
ve, voorbeeldige of andere verliezen, kosten, uitgaven of schade voortvloeiend 
uit deze Licentie of het gebruik van het in licentie gegeven Materiaal, zelfs indien 
de Licentiegever op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke 
verliezen, kosten, uitgaven of schade. Waar een beperking van aansprakelijkheid 
geheel of gedeeltelijk niet is toegestaan, is deze beperking mogelijk niet op U van 
toepassing. 

 
c. De afwijzing van garanties en de beperking van aansprakelijkheid die hierboven 

zijn vermeld, moeten worden geïnterpreteerd op een manier die, voor zover mo-
gelijk, een absolute afwijzing en afstand van alle aansprakelijkheid het meest be-
nadert. 

 

Artikel 6 - Termijn en Beëindiging 
 

a. Deze Licentie geldt voor de duur van de Auteursrechten en Naburige Rechten die 
hier in licentie worden gegeven. Indien U zich echter niet aan deze Licentie houdt, 
worden Uw rechten onder deze Licentie automatisch beëindigd. 

b. Wanneer Uw recht om het in licentie gegeven Materiaal te gebruiken is beëindigd 
op grond van artikel 6(a), wordt dit recht opnieuw van kracht: 

 
1. automatisch vanaf de datum waarop de overtreding is hersteld, mits dit 
gebeurt binnen 30 dagen nadat U de overtreding hebt ontdekt; of 

 
2. na uitdrukkelijke herinvoering door de Licentiegever. 

 
Om twijfel te voorkomen, heeft deze paragraaf 6(b) geen invloed op enig recht van 
de Licentiegever om rechtsmiddelen in te stellen voor Uw schendingen van deze 
Licentie. 

 
c. Om twijfel te voorkomen, mag de Licentiegever het in licentie gegeven Materiaal 

ook onder andere voorwaarden aanbieden of de distributie van het in licentie ge-
geven Materiaal op elk moment stopzetten; dit zal echter geen beëindiging van 
deze Licentie tot gevolg hebben. 

 
d. Secties 1, 5, 6, 7 en 8 blijven ook na beëindiging van deze Licentie van kracht. 
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Artikel 7 - Overige voorwaarden 
 

a. De Licentiegever is niet gebonden aan enige aanvullende of afwijkende voorwaarden of be-
palingen die door U worden medegedeeld, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. 

 
b. Alle regelingen, afspraken of overeenkomsten met betrekking tot de in licentie gegeven 

Materialen die hierin niet worden vermeld, staan los van en zijn onafhankelijk van de voor-
waarden en bepalingen van deze Licentie. 

 

Artikel 8 - Interpretatie 
 

a. Voor alle duidelijkheid, deze Licentie vermindert, beperkt of legt geen voorwaarden op voor 
enig gebruik van het in licentie gegeven Materiaal die rechtmatig zouden kunnen worden 
gemaakt zonder toestemming onder deze Licentie. 

 
b. Indien een bepaling van deze Licentie als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze voor 

zover mogelijk automatisch worden aangepast in de minimale mate die nodig is om de be-
paling afdwingbaar te maken. Indien de bepaling niet kan worden aangepast, wordt ze uit 
deze Licentie geschrapt zonder de afdwingbaarheid van de overige bepalingen en voor-
waarden te beïnvloeden. 

 
c. Van geen enkele bepaling of voorwaarde van deze Licentie wordt afstand gedaan of niet-

naleving ervan wordt aanvaard, tenzij de Licentiegever hiermee uitdrukkelijk heeft inge-
stemd. 
 

d. Niets in deze Licentie vormt of mag worden geïnterpreteerd als een beperking op, of af-
stand van, voorrechten en immuniteiten die van toepassing zijn op de Licentiegever of U, 
inclusief van de wettelijke processen van een jurisdictie of autoriteit. 
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