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Deponeerovereenkomst      

         
 

Deze deponeerovereenkomst heeft betrekking op de volgende digitale data en 
bijbehorende metadata (hierna te noemen ‘Dataset’): 

 
Titel:………………….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………….. 

Persistent identifier: ………………….……….……….……….……….……….……….……….……….……… 
Deponeerdatum: ………………….……….……….……….……….……….……….……….……….…………. 

  
Partijen 

 
1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de Dataset over te dragen en in 

beheer te geven, hierna te noemen: Depotgever, 
 

Naam: 
Organisatie: 

Adres: 
Postcode: 
Plaats:  

Land:  
Telefoon:  

E-mail:  
 

2. de organisatie die gerechtigd is de Dataset te archiveren en te beheren, hierna 
te noemen: Depotnemer, 

 
Organisatie:  Data Archiving and Networked Services (DANS), 

namens de KNAW (Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen)  

Vertegenwoordigd door:  H.P.A. Smit, directeur 
Adres:     Anna van Saksenlaan 51 

Postcode:   2593 HW 
Plaats:     Den Haag 

Land:     Nederland 
Telefoon:    (+31) (0)70 349 44 50 

E-mail:     info@dans.knaw.nl 
 

DANS is een instituut van KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen) en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek) en is gevestigd te Den Haag. 

  

http://www.dans.knaw.nl/
mailto:info@dans.knaw.nl
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Overwegende dat,   

 
1. De doelstelling van Depotnemer is om onderzoeksbestanden blijvend digitaal 

beschikbaar te stellen;  
2. Depotnemer uitsluitend onderzoeksbestanden in diens digitale 

archiefsysteem zal opnemen en beschikbaar stellen indien dat op 
verantwoorde wijze mogelijk is; 

3. Depotgever gebruik wil maken van de door depotnemer geboden 
mogelijkheden van digitale archivering en beschikbaarstelling van de 

gedeponeerde dataset. 
 

Zijn het volgende overeengekomen: 
 

1. De deponeerovereenkomst 
1.1. De Depotgever verleent de Depotnemer een niet-exclusieve licentie op 

de gedeponeerde digitale data en bijbehorende metadata.  
1.2. De Depotnemer krijgt het recht de Dataset op te nemen in zijn digitale 

archiefsystem. De Depotnemer brengt de inhoud van de Dataset over op 
een daarvoor beschikbare drager en is vrij in de keuze met betrekking 
tot op welke wijze en in welke vorm.  

1.3. De Depotnemer krijgt het recht om binnen de voorwaarden van deze 
deponeerovereenkomst (substantiële delen van) de Dataset aan derden 

ter beschikking te stellen door elektronische verspreiding. De 
Depotnemer krijgt daarbij het recht om, al dan niet in opdracht van 

derden, een kopie van de Dataset te maken, dan wel derden 
toestemming te verlenen een kopie te downloaden. 

1.4. De licentie wordt om niet verleend. Depotnemer berekent geen kosten 
voor het beschikbaar stellen van de Dataset. 

 
2. De Depotgever 

2.1. De Depotgever verklaart (enige) rechthebbende te zijn met betrekking 
tot de intellectuele eigendomsrechten van de Dataset uit hoofde van 

onder andere, maar niet beperkt tot de Databankenwet, de Auteurswet 
en anderszins relevante wetgeving en/of in dezen te handelen met de 

toestemming van de (mede) rechthebbende(n).  
2.2. De Depotgever vrijwaart de Depotnemer van alle aanspraken die 

anderen jegens Depotnemer zouden kunnen doen gelden ter zake van 
(het deponeren van) de Dataset, de vorm en/of de inhoud van de 

Dataset dan wel ter zake van het beschikbaar stellen ten behoeve van 
verder wetenschappelijk onderzoek. 

2.3. De Depotgever verklaart dat de dataset geen gegevens of andere 

elementen bevat die op zichzelf of bij openbaarmaking buiten de context 
van wetenschappelijk onderzoek in strijd zijn met het Nederlandse 

wetboek van Strafrecht of andere relevante (inter)nationale wetgeving.  
 

http://www.dans.knaw.nl/
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3. De Depotnemer 
3.1. De Depotnemer zal, naar beste vermogen en middelen, de Dataset 

duurzaam archiveren, leesbaar en toegankelijk houden. 
3.2. De Depotnemer zal de Dataset ongewijzigd en in het oorspronkelijke 

softwareformaat archiveren voor zover dat mogelijk is, rekening houdend 
met de stand van de techniek en de kosten voor tenuitvoerlegging. De 

Depotnemer heeft het recht om de vormgeving en/of functionaliteit van 
de Dataset te wijzigen als dit noodzakelijk mocht zijn met het oog op de 

digitale duurzaamheid, verspreiding of hergebruik van de Dataset. 
3.3. Indien de toegangscategorie “Restricted Access” aan de Dataset is 

toegekend, zal de Depotnemer, naar beste vermogen en middelen, 
zorgdragen voor doeltreffende (technische) voorzieningen teneinde te 

voorkomen dat onbevoegde derden substantiële delen van de dataset 
zouden kunnen opvragen en/of raadplegen. 

3.4. De Depotgever blijft verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de Dataset 

voorzover deze persoonsgegevens in de zin van de AVG bevat. De 
Depotnemer is verwerker in de zin van de AVG. Tussen Depotgever en 

Depotnemer zal, indien de Dataset persoonsgegevens bevat, een 
verwerkersovereenkomst worden gesloten, tenzij het enkel 
bibliografische gegevens betreft, waarbij uitsluitend wordt gedoeld op 

persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de 
verantwoording van de Dataset, zoals de maker, de rechthebbende en 

citaties (hierna: Bibliografische gegevens). 
 

4. De Dataset 
4.1. De Dataset bestaat uit alle bestanden die door de Depotgever zijn 

overgedragen, alsmede de door de Depotgever verstrekte metadata. 
Onder metadata wordt verstaan de inhoud van alle velden die bij het 

deponeren in het archiefsysteem moeten worden ingevuld ter 
beschrijving van de Dataset. 

4.2. De Depotgever verklaart dat de Dataset overeenstemt met de door de 
Depotgever verstrekte metadata. 

4.3. De Dataset dient met inachtneming van de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschappelijke Integriteit, de AVG en andere daarop van toepassing 

zijnde wetten en regelingen samengesteld te zijn. 
4.4. De metadata en bestandsnamen mogen geen persoonsgegevens 

bevatten in de zin van de AVG. Enkel Bibliografische gegevens zijn 
toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om persoonsgegevens 

die onderdeel uitmaken van de gedeponeerde data, zoals – maar niet 
beperkt tot – onderzoekssubjecten in de metadata en bestandsnamen op 
te nemen. 

4.5. Depotgever levert de bestanden aan als preferred format, zoals 
gedefinieerd op de website van de Depotnemer op het moment van 

deponeren. In het geval dat een formaat niet als preferred format is 
gedefinieerd, neemt Depotgever voor de aanlevering contact op met de 

depotnemer. Alleen met schriftelijk akkoord van de Depotnemer mag een 
afwijkend bestandsformaat worden aangeleverd. 

http://www.dans.knaw.nl/


 

 

 

 

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   

 

4 

Deponeerovereenkomst  
Versie NL 26-09-2019 1.4 

4.6. De Depotgever voorziet de Dataset van documentatie waarmee zowel de 
totstandkoming, de inhoud en eventuele specifieke waarden (zoals 

codes, tekens en afkortingen) als de opbouw (zoals eventuele 
mappenstructuren en relaties tussen bestanden) en het feitelijke gebruik 

(zoals van software) voor derden duidelijk kan worden gemaakt. 
4.7. De Depotgever stelt de Dataset aan de Depotnemer ter beschikking op 

een wijze en via een medium die door de Depotnemer als geschikt wordt 
geacht. 

 
5. Verwijderen Dataset en/of wijzigen toegankelijkheid  

5.1. De Depotgever kan een met redenen omkleed verzoek indienen bij 
Depotnemer om de Dataset tijdelijk of permanent niet ter beschikking te 

stellen aan derden dan wel geheel of gedeeltelijk uit het archiefsysteem 
te verwijderen. De Depotnemer zal het verzoek beoordelen in het licht 

van zijn doelstelling. In die gevallen dat de Dataset persoonsgegevens 
bevat zal Depotnemer met inachtneming van de AVG het verzoek 

beoordelen. 
5.2. Indien daartoe zwaarwegende redenen bestaan heeft Depotnemer het 

recht om de Dataset geheel of gedeeltelijk uit het archiefsysteem te 
verwijderen, dan wel de toegang daartoe tijdelijk of permanent te 
beperken of uit te sluiten. De Depotnemer zal Depotgever redelijkerwijs 

hiervan op de hoogte stellen. 
 

6. Beschikbaarstelling aan derden 
6.1. (Een deel van) alle bestanden van de Dataset worden aan derden 

beschikbaar gesteld, overeenkomstig één van de met Depotgever 
overeengekomen toegangscategorie(en): "Open Access” dan wel 

“Restricted Access", eventueel onder gebruikmaking van de extra optie 
embargo (zie bijlage 1). Bij de toegangscategorie Restricted Access kan 

in overleg met de Depotnemer een deel van de bestanden direct aan 
derden beschikbaar worden gesteld.  

6.2. Bij toegangscategorie “Open Access” bepaalt Depotgever ofwel dat de 
bestanden in de Dataset in het publieke domein geplaatst worden of dat 

voor de bestanden een licentie (hierna: Open Access licentie) zal gelden 
(zie bijlage 1).   

6.3. Wanneer met de Depotgever de toegangscategorie “Open Access” is 
overeengekomen zal Depotnemer de Dataset direct aan derden ter 

beschikking stellen onder vermelding van ofwel de publiek-
domeinverklaring ofwel de overeengekomen Open Access licentie. 

6.4. De door Depotgever bepaalde Open Access licentie bij de 
toegangscategorie “Open Access” is van toepassing op het geheel aan 
bestanden en op de inhoud daarvan, voor zover die auteursrechtelijk 

beschermd is. De Depotnemer zal zowel de Dataset als geheel, als (delen 
van) de inhoud daarvan, onder de voorwaarden van de bepaalde licentie 

beschikbaar stellen. 
6.5. Indien (delen van) de bestanden in de Dataset persoonsgegevens in de 

zin van de AVG bevatten, wordt uitsluitend de toegangscategorie 

http://www.dans.knaw.nl/
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“Restricted Access” toegepast en worden de bestanden niet direct aan 
derden beschikbaar gesteld. 

6.6. Wanneer de Depotgever en Depotnemer “Restricted Access” 
overeenkomen, geldt het volgende: 

a. Depotnemer stelt (delen van) de bestanden in de Dataset uitsluitend 
beschikbaar aan bij de Depotnemer geregistreerde gebruikers met 

wie hij de DANS-licentie (zie bijlage 2) is overeengekomen (hierna: 
Gebruikers). Depotgever heeft kennisgenomen van deze DANS-

licentie en gaat akkoord met het beschikbaar stellen van de Dataset 
overeenkomstig deze licentie. Het staat Depotgever vrij om 

Gebruikers voorafgaand aan het beschikbaar stellen verdere 
voorwaarden voor gebruik op te leggen. 

b. Naast het hiervoor bepaalde, stelt de Depotnemer (delen van) de 
bestanden in de Dataset uitsluitend beschikbaar aan Gebruikers die 

een aanvraag tot toegang tot de Dataset indienen (permission 
request) en waarna Depotgever daartoe vervolgens toestemming 

verleent.  
c. Indien binnen een Dataset met de categorie “Restricted Access” 

bestanden aanwezig zijn, welke Depotgever wil aanbieden zonder de 
benodigde toestemming zoals bedoeld in sub b van dit artikel, stelt 
Depotnemer op verzoek van Depotgever de bestanden direct aan 

derden beschikbaar onder vermelding van de DANS-licentie. 
d. De Depotgever draagt zorg voor een stabiel e-mailadres en 

controleert deze regelmatig zodat binnen een redelijke termijn 
permission requests kunnen worden afgehandeld. 

e. Depotnemer faciliteert het overleg tussen Depotgever en de Gebruiker 
die van een Dataset gebruik wil maken, maar kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor het besluit van de 
Depotgever om de Dataset al dan niet beschikbaar te stellen, alsmede 

de eventuele voorwaarden waaronder dit gebeurt.  
6.7. In afwijking van het hiervoor bepaalde, kan de Depotnemer (substantiële 

delen van) de Dataset beschikbaar stellen aan derden: 
a. indien de Depotnemer hiertoe wordt verplicht uit hoofde van wet- en 

regelgeving, een gerechtelijke uitspraak, of door een 
(toezichthoudende) instantie; 

b. indien dit noodzakelijk is voor het behoud van de Dataset c.q. het 
archiefsysteem; 

c. indien Depotnemer ophoudt te bestaan en/of zijn activiteiten op het 
gebied van data-archivering beëindigt, aan een soortgelijke instelling 

onder in achtneming van artikel 8 van deze overeenkomst. 
6.8. De Depotnemer zal de bij de Dataset behorende metadata vrij 

beschikbaar stellen. 

6.9. De bij de Dataset behorende metadata worden opgenomen in de 
databases en publicaties van de Depotnemer en zal voor iedereen 

toegankelijk zijn. 
6.10. Op het moment dat een dataset geen persoonsgegevens in de zin van de 

AVG meer bevat, kunnen Depotgever en Depotnemer tot een andere 
toegangscategorie besluiten.  

http://www.dans.knaw.nl/
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7. Gebruik van Datasets met toegangscategorie “Restricted Access” 

7.1. De Depotnemer verplicht Gebruikers, aan wie hij (substantiële delen van) 
de Dataset ter beschikking stelt, om in de onderzoeksresultaten, in welke 

vorm dan ook, een in de DANS-licentie gespecificeerde en eenduidige 
bronvermelding op te nemen inzake de Dataset waarvan gegevens zijn 

gebruikt. 
7.2. De Depotnemer verplicht Gebruikers aan wie hij de Dataset ter 

beschikking stelt, de eventueel op de Dataset rustende auteurs- en 
databankrechten, zoals benoemd door de Depotgever, te eerbiedigen. 

7.3. In het geval dat de Depotnemer een schending constateert neemt de 
Depotnemer contact op met de Depotgever en wordt de Gebruiker van 

verder gebruik van Datasets uitgesloten totdat de kwestie met de 
Depotgever is opgelost. 

7.4. De Depotgever stelt Depotnemer zo spoedig mogelijk in kennis van een 
in dit artikel bedoelde schending van de verplichting tot bronvermelding 

of het niet eerbiedigen van auteursrecht of databankenrecht opdat 
Depotnemer, indien hij dat noodzakelijk acht, maatregelen kan nemen 

waaronder, maar niet beperkt tot uitsluiting van verder gebruik van 
datasets.   

 

 
8. Overlijden Depotgever of opheffing diens organisatie 

Na het overlijden van de Depotgever, dan wel na opheffing of beëindiging van 
diens organisatie en indien bij Depotnemer geen rechtsopvolgers, mede-

rechthebbenden bekend zijn, is Depotnemer bevoegd al datgene te doen wat 
hij met het oog op de realisering van zijn doelstelling redelijkerwijze nodig 

acht. In het geval dat de Dataset persoonsgegevens bevat in de zin van de 
AVG zal Depotnemer een andere organisatie verzoeken om als Depotgever te 

functioneren. Dit verzoek wordt uitsluitend gedaan aan een in Nederland 
gevestigde organisatie die blijkens diens statuten of de wet (ondersteuning 

en/of het bevorderen van) wetenschappelijk onderzoek tot één van diens 
kerntaken en/of doelstellingen heeft. 

 
9. Aansprakelijkheid  

9.1. Behoudens opzet en/of grove schuld vrijwaart Depotgever de 
Depotnemer voor alle aansprakelijkheid ten gevolge van het geheel of 

gedeeltelijk verloren gaan van de Dataset. 
9.2. Behoudens opzet en/of grove schuld vrijwaart Depotgever de 

Depotnemer voor alle aanspraken van derden die jegens Depotnemer 
mochten worden ingesteld als gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
verloren gaan van de Dataset, alsmede voor de kosten die Depotnemer 

moet maken, bijvoorbeeld de kosten voor juridische procedures. 
 

10. Duur van de overeenkomst, ontbinding, beëindiging 
10.1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van de schriftelijke acceptatie 

van depotgever van deze deponeerovereenkomst. Depotnemer publiceert 
de dataset vervolgens zo spoedig mogelijk.  

http://www.dans.knaw.nl/
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10.2. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd tenzij: 
a. Een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, met 

inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden; 
b. Indien op grond van artikel 5 van deze overeenkomst de Dataset 

permanent uit het archiefsysteem is verwijderd; 
c. Artikel 8 van toepassing is. 

10.3. Wijziging van de toegangscategorie of Open Access licentie is op 
schriftelijk verzoek van de Depotgever altijd toegestaan, met in 

achtneming van artikel 6.5 van deze overeenkomst.  
 

 
11. Toepasselijk recht 

11.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
11.2. Geschillen de niet minnelijk kunnen worden opgelost, worden voorgelegd 

aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.  
 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:  

 
 
Depotgever     Depotnemer 

 
 

 
………………………………………………………… ………………………………………………………… 

 
Datum: ………………………………………….. Datum: ………………………………………….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

http://www.dans.knaw.nl/
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Bijlage 1 Beschikbaarstelling Dataset 

 
De Dataset zal door de Depotnemer worden gedistribueerd en ter beschikking 

worden gesteld op de hierna aangegeven wijze1. Indien de Dataset 
persoonsgegevens bevat in de zin van de AVG, uitgezonderd Bibliografische 

gegevens, is alleen toegangscategorie “Restricted Access” toegestaan. Metadata 
wordt altijd vrij beschikbaar gesteld. 

 
 
• Open Access 

De bestanden in de Dataset zijn direct toegankelijk voor derden en derden hoeven 
zich niet te registreren bij de Depotnemer. De Dataset wordt in het publieke 

domein geplaatst of met een Open Access licentie beschikbaar gesteld. 

 

Met de volgende publiek-domeinverklaring of Open Access licentie2: 
 

……………………………………………………………………… 
 

 

• Restricted Access 

De bestanden in de Dataset worden door de Depotnemer uitsluitend ná 
uitdrukkelijke toestemming van de Depotgever ter beschikking gesteld aan 

Gebruikers. Gebruikers worden verplicht tot naleving van de DANS-licentie. Na 
ontvangst van een aanvraag voor toegang tot de Dataset (permission request) kan 

de Depotgever de aanvraag goedkeuren, afkeuren en aan een Gebruiker verdere 
voorwaarden voor gebruik opleggen. 

 
 Met de volgende licentie: 
 

 DANS-licentie (zie bijlage 2) 
 

 
• Extra optie: embargo 

 
De bestanden in de Dataset worden tijdelijk niet ter beschikking gesteld aan 

derden voor een periode van maximaal twee jaar, te rekenen vanaf het ingaan van 
deze overeenkomst. Na het verstrijken van deze periode wordt automatisch de 

overeengekomen toegangscategorie met publiek-domeinverklaring of licentie van 
kracht. Verlenging van deze periode is uitsluitend in overleg met de Depotnemer 

mogelijk bij zwaarwegende redenen.  

 
1 De Depotgever kruist aan welke toegangscategorie van toepassing is en kruist eventueel ook de 

optie embargo aan. De depotgever specificeert waar nodig. 
2 De Depotgever geeft hier de referentie naar de publiek-domeinverklaring of licentie op door middel 

van de naam en een duurzame verwijzing naar de online licentie-tekst, zie bijlage 3 voor de volledige 

juridische tekst. 

http://www.dans.knaw.nl/
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Tot en met de volgende datum3:  

 
 ___ - ___ - ______. 

 

 
3 De Depotgever geeft de einddatum van het embargo op (dag-maand-jaar). De einddatum ligt 

maximaal 2 jaar na het ingaan van deze overeenkomst. 

http://www.dans.knaw.nl/
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Bijlage 2 DANS-licentie 
 

DANS-licentie 
 

Van kracht op 9 januari 2020 

 
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 

http://www.dans.knaw.nl/


 

 

 

 

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   

 

11 

Deponeerovereenkomst  
Versie NL 26-09-2019 1.4 

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 

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 

http://www.dans.knaw.nl/
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de bevoegdheid van DANS om bij niet of onvoldoende naleving van deze 
licentie de Gebruiker zelf (in rechte) aan te spreken.  

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  

 

  

http://www.dans.knaw.nl/
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Bijlage 3 Juridische tekst van de gekozen publiek-domeinverklaring 

of Open Access licentie 
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