Eindgebruikersovereenkomst
(English translation below)
Dit is de Eindgebruikersovereenkomst tussen u (Eindgebruiker) enerzijds en het Instituut voor de
Nederlandse Taal (INT) anderzijds voor het gebruik van een door de Repository “CLARIN Centre
INT” opgeslagen product (hierna Product).
Alle (intellectuele eigendoms) rechten op Product berusten bij Licentiegever en/of hun
licentiegevers. Licentiegever verleent Eindgebruiker het recht Product te gebruiken, onder de
voorwaarden omschreven in deze overeenkomst, welke voorwaarden Eindgebruiker door het in
gebruik nemen van Product aanvaardt. Het begrip 'Product' in deze overeenkomst omvat mede alle
software, tools, gegevens en systemen.
Eindgebruiker heeft het recht om Product te raadplegen en te gebruiken voor eigen oefening, studie
of gebruik, op voorwaarde dat Eindgebruiker dat doet zonder direct of indirect economisch of
commercieel winstoogmerk.
1. Eindgebruiker mag Product of een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van Product
niet reproduceren, verveelvoudigen of openbaar maken en het niet beschikbaar stellen aan
derden. Ook mag Eindgebruiker op basis van Product geen afgeleide producten vervaardigen of
beschikbaar stellen aan derden.
2. Eindgebruiker verkrijgt geen eigendom, auteursrechten, databankrechten en/of andere rechten
ten aanzien van Product of een gedeelte ervan.
3. Eindgebruiker erkent dat het gebruik van Product onderworpen is aan restricties die door het
auteursrecht en andere vormen van wettelijke bescherming, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot de naburige rechten, auteursrechten, het databankenrecht en rechten op software,
volgens Nederlands recht worden opgelegd, en dat schendingen van zulke restricties leiden tot
wettelijke aansprakelijkheid. Eindgebruiker onthoudt zich van het schenden van restricties.
Bijgevolg publiceert of neemt Eindgebruiker geen teksten of andersoortige data op, anders dan
korte voorbeelden in wetenschappelijke publicaties en presentaties.
4. Indien Eindgebruiker in welk onderdeel dan ook van Product fouten (bugs), onvolkomenheden,
inconsequenties etc. aantreft, wordt Eindgebruiker verzocht die aan het INT schriftelijk of
elektronisch te melden. Het publiceren van lijsten van fouten, onvolkomenheden etc. is
voorbehouden aan het INT.
5. Eindgebruiker zal in iedere openbare presentatie of in iedere wetenschappelijke publicatie of
publicatie voor onderwijsdoeleinden, waarin verwezen wordt naar Product en/of waarin melding
wordt gemaakt van het gebruik van Product en/of verslag wordt gedaan van werk waarbij van
Product gebruik is gemaakt, melden dat de onder deze overeenkomst geboden faciliteit mede
door het INT mogelijk is gemaakt.
6. De rechten die in deze overeenkomst aan Eindgebruiker zijn verleend, zijn niet overdraagbaar.
Eindgebruiker heeft niet het recht de middels deze overeenkomst verleende licentie in
sublicentie te geven.

7. INT geeft geen enkele garantie en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor welke
beperkingen of fouten in Product dan ook, zowel wat betreft data, tools als systemen, en
accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of ongerief dat zou kunnen
voortkomen uit het gebruik van Product of de gegevens vallend onder deze overeenkomst. Het
INT geeft geen enkele garantie dat Product of een gedeelte ervan voor bepaalde specifieke
doeleinden kan worden gebruikt.
8. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.

End User License Agreement
This is the End User License Agreement between you (End User) on the one hand and the Dutch
Language Institute (INT) on the other hand for the use of a product (hereafter Product) stored by
the Repository “CLARIN Centre INT”.
All rights and intellectual property rights on Product rest with Licensor and/or their licensors. Licensor
grants End User the right to use Product, under the conditions as defined in this agreement,
conditions that End User accepts by taking into use Product. The term "Product" in this agreement
includes all software, tools, data and systems.
End User has the right to access Product and use it for their own practice, study or use, provided that
End User does this without direct or indirect economic or commercial pursuit of profit.
1. End User may not reproduce, duplicate or publish Product or a qualitatively or quantitatively
substantial part of Product, and may not make it available to third parties. End User may not
make or make available to third parties derivative products on the basis of Product.
2. End User acquires no property, copyright, database rights and/or other rights in respect to
Product or any portion thereof.
3. End User acknowledges that the use of Product is subject to restrictions that are imposed
according to Dutch law by copyright and other forms of legal protection, including but not limited
to the neighboring rights, copyrights, database rights and rights on software, and that violations of
such restrictions lead to legal liability. End User shall refrain from violating restrictions.
Consequently End User does not publish or include texts or other data, other than brief examples
in scientific publications and presentations.
4. If End User finds in any part whatsoever of Product defects (bugs), deficiencies, inconsistencies
and so on, End User is requested to report these in writing or electronically to the INT. Publishing
lists of errors, inaccuracies and so on is restricted to the INT.
5. End User shall mention, in every public presentation or in any scientific publication or publication
for educational purposes that contains a reference to Product and/or in which mention is made
of the use of Product and/or in which work involving the use of Product is reported, that the
facility provided under this agreement is partly made possible by the INT.

6. The rights granted to End User in this agreement are not transferable. End user has no right to
give the license granted by this agreement in sublicense.
7. INT provides no warranty and accepts no responsibility for any limitations or errors in Product
whatsoever, both in terms of data, tools and systems, and accepts no liability for any damage,
loss or inconvenience that may arise from the use of Product or the information covered by this
agreement. INT provides no guarantee that Product or part thereof may be used for certain
specific purposes.
8. This agreement is governed by Dutch law. Disputes will be submitted to the competent court in
The Hague exclusively.

