
 
 

 
DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Kijk op www.dans.knaw.nl voor meer informatie.    
 
Data Archiving and Networked Services (DANS)  
Anna van Saksenlaan 51 | 2593 HW Den Haag   
070 349 44 50 | info@dans.knaw.nl | www.dans.knaw.nl 
KVK 54667089 | DANS is een instituut van KNAW en NWO  

 

1 

DANS-licentie 
Van kracht op 9 januari 2020 

 

 
DANS-licentie 
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Deze licentie beschrijft de voorwaarden voor gebruik van datasets met 
toegangscategorieën Open access for registered users en Restricted access.  
 
Degene aan wie DANS namens de rechthebbende op de dataset één of meerdere 
bestanden van een dataset ter beschikking stelt (hierna te noemen de 
“Gebruiker”), verklaart zich akkoord met de hiernavolgende voorwaarden. Door 
acceptatie van de voorwaarden komt een overeenkomst tussen DANS en de 
Gebruiker tot stand.  
 
1. Verantwoord gebruik  
De Gebruiker handelt conform de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke 
Integriteit, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere van 
toepassing zijnde wetten en regelingen.  
 
2. Citeren dataset  
De Gebruiker zal altijd in de door hem of haar gepubliceerde onderzoeksresultaten, 
in welke vorm dan ook, de dataset citeren wanneer hiervan gebruik is gemaakt in 
het onderzoek.  
 
Deze bronvermelding bestaat tenminste uit: 

• De naam of namen en/of organisatie van degene(n) die de dataset; 
geproduceerd hebben; 

• Het jaar waarin de dataset geproduceerd is;  
• De titel van de dataset; 
• De naam van de organisatie die het archief beheert waarin de dataset 

gearchiveerd is: DANS; 
• De persistent identifier van de dataset als volledige URL. 

Voorbeeld: 
 
Doorn, dr. P.K.; Bommeljé, drs. L.S.; Vroom, dr. J.A.C.; Wijngaarden, drs. H. van; 
Bommeljé, drs. Y.B. (1990): The Aetolian Studies Project. DANS. 
https://doi.org/10.17026/dans-xxu-6utq  
 
3. Verspreiding of openbaarmaking van de dataset 
De gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten zoals eventuele auteurs- 
en/of databank- en/of naburige rechten die op de dataset rusten te eerbiedigen.  
Voor verspreiding of openbaarmaking van de dataset in zijn geheel of van 
substantiële delen daarvan dient de Gebruiker eerst toestemming daartoe te 
vragen aan de rechthebbende tot de dataset. Dit is de perso(o)n(en) en/of 
instelling(en) die in de metadata van de dataset in het veld “Rights holder” staat 
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vermeld. Indien de rechthebbende niet in dit veld vermeld staat, dient de 
Gebruiker zich te wenden tot de de perso(o)n(en) en/of organisatie van degene(n) 
die de dataset geproduceerd heeft/hebben. 
 
4. Vermelding bij verspreiding of openbaarmaking van de data  
De Gebruiker dient bij verspreiding of openbaarmaking van de dataset in zijn 
geheel of van substantiële delen daarvan, zoals in artikel 2 van deze DANS-licentie 
omschreven en met verkregen toestemming van de rechthebbende, te allen tijde, 
naast de onder artikel 2 genoemde bronvermelding, ook te vermelden: 

• de naam van de rechthebbende tot de dataset; 
• dat deze rechthebbende toestemming tot deze verspreiding heeft gegeven; 
• dat verdere verspreiding door derden niet is toegestaan zonder toestemming 

van de rechthebbende tot de dataset.  
 
5. Publicaties   
De Gebruiker zal aan DANS doorgeven voor welke publicaties gebruik is gemaakt 
van de dataset. Onder publicaties worden in dit verband verstaan uitgaven met 
een internationaal erkend standaard identificatienummer, zoals ISBN, ISSN of DOI. 
Indien een publicatie via internet beschikbaar is, zal de gebruiker de URL daarvan 
doorgeven aan DANS. Indien een publicatie niet via internet beschikbaar is (niet 
via een URL beschikbaar), zal de Gebruiker de bronvermelding doorgeven aan 
DANS. 
 
6. Persoonsgegevens 
De Gebruiker blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de verwerking van beschikbaar 
gestelde persoonsgegevens in de zin van de AVG en eventuele andere relevante 
privacywetgeving, alsmede voor het voldoen aan de eventuele door de depotgever 
gestelde voorwaarden. 
 
7. Aansprakelijkheid voor de inhoud  
DANS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of bijbehorende 
documentatie van de dataset, waaronder inbreuken op privacyrechten in de zin 
van de AVG, tenzij sprake zou zijn van opzet of grove schuld door DANS. De 
Gebruiker wordt wel verzocht eventuele aangetroffen onjuistheden, zo spoedig 
mogelijk na ontdekking daarvan, aan DANS door te geven. 
DANS noch de depotgever geven enige garantie dat een beschikbaar gestelde 
dataset aan de onderzoeksdoeleinden van gebruiker voldoet. DANS noch de 
depotgever zijn aansprakelijk voor op de dataset gebaseerde gevolgtrekkingen.  
 
8. Niet-naleving van de licentievoorwaarden 

a. Bij het niet naleven van de licentievoorwaarden dient het gebruik van de 
dataset op eerste sommatie van DANS onmiddellijk te worden gestaakt. 
DANS behoudt zich het recht voor om de werkgever van de gebruiker op 
de hoogte te stellen. Bij onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens 
heeft, naast de depotgever, DANS het recht om ook de Autoriteit 
Persoonsgegevens op de hoogte stellen. Deze maatregelen laten onverlet 
de bevoegdheid van DANS om bij niet of onvoldoende naleving van deze 
licentie de Gebruiker zelf (in rechte) aan te spreken.  
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b. Bij het niet naleven van de licentievoorwaarden zal de toegang van 
Gebruiker tot andere datasets dan die van de rechthebbende worden 
opgeschort, totdat de kwestie in genoegzaam overleg met de Gebruiker, 
eventueel diens werkgever en de rechthebbende (waar van toepassing) 
is opgelost.  

c. De Gebruiker vrijwaart DANS tegen alle aanspraken die derden jegens 
DANS zouden kunnen doen gelden, welke direct of indirect verband 
houden met het gebruik van een beschikbaar gestelde dataset.  

 
9. Zwaarwegende redenen 
Indien daartoe zwaarwegende redenen bestaan, zoals maar niet beperkt tot een 
inbreuk op andermans auteursrecht of een inbreuk op de Gedragscode 
wetenschappelijke integriteit, heeft DANS het recht de Gebruiker te gebieden niet 
langer gebruik te maken van de dataset.  
 
10. Wijzigen overeenkomst 
DANS behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen. 
Indien het gaat om wezenlijke wijzigingen stelt DANS de Gebruiker, via EASY of 
langs andere weg, op de hoogte voordat de nieuwe voorwaarden van kracht 
worden zodat de Gebruiker de kans heeft hiervan kennis te nemen. Indien de 
Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient de Gebruiker het gebruik 
van (de) dataset(s) stop te zetten en gedownloade bestanden te verwijderen. 
Indien de Gebruiker de dataset(s) blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht 
zijn geworden, betekent dit dat de Gebruiker instemt met de bijgewerkte 
voorwaarden. 
 
11. Toepasselijk recht 

a. Op deze licentie is het Nederlands recht van toepassing. 
b. Geschillen die niet minnelijk kunnen worden opgelost, worden voorgelegd 

aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam  
 
 
 
 
 


