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 DEEL B – VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN GEGEVENS 

Dit Deel B is van toepassing wanneer RSG Gelicentieerde Inhoud aan de Klant verstrekt en/of wanneer de Klant gegevens aan 
RSG verstrekt. 

1. Gelicentieerde Inhoud. Wanneer RSG Gelicentieerde Inhoud aan de Klant verstrekt, verleent RSG de Klant het recht om 
de Gelicentieerde Inhoud te ontvangen en te gebruiken voor interne zakelijke doeleinden in overeenstemming met het 
Orderformulier en in overeenstemming met de volgende rechten en beperkingen:  

1.1.  Individuele rechten. Bevoegde Gebruikers, voorzover het individuele natuurlijke personen betreft , mogen: (a) de 
Gelicentieerde Inhoud binnen het Product zoeken, bewerken en weergeven binnen het bereik van de functionaliteit 
van het Product en in overeenstemming met het Orderformulier; (b) een beperkt aantal kopieën van Gelicentieerde 
Inhoud maken voor persoonlijk gebruik met behulp van de afdrukopdrachten in het Product (maar niet op een andere 
manier); (c) Gelicentieerde Inhoud delen met andere Bevoegde Gebruikers van dezelfde Gelicentieerde Inhoud, op 
voorwaarde dat die andere Bevoegde Gebruikers daartoe gerechtigd zijn op grond van een toepasselijk 
Orderformulier; en (d) op incidentele basis de Gelicentieerde Inhoud verwerken, opslaan of anderszins gebruiken in 
zulke interne applicaties en applicaties van derden, die noodzakelijk zijn voor de Bevoegde Gebruiker om de 
Gelicentieerde Inhoud te kunnen gebruiken overeenkomstig het Orderformulier (en voor alle duidelijkheid, deze 
clausule (d) staat geen geautomatiseerd of machinaal gebruik van Gelicentieerde Inhoud toe, dat indien gewenst 
uitdrukkelijk in een Orderformulier moeten worden vermeld). 

1.2. Algemene rechten. De Klant mag (a) niet substantiële delen van Gelicentieerde Inhoud delen met externe 
professionele adviseurs voor zover deze dergelijke Gelicentieerde Inhoud nodig hebben om de Klant te adviseren en 
(b) Gelicentieerde Inhoud delen met overheids- of regelgevende instanties om te voldoen aan een specifiek verzoek 
om dergelijke informatie.  

1.3. Archiefrechten. De Klant mag een kopie van Gelicentieerde Inhoud opslaan in een archief om te voldoen aan zijn 
verplichtingen op het gebied van naleving en regelgeving, op voorwaarde dat deze uitsluitend wordt opgeslagen in 
een archief en niet toegankelijk is als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering van de Klant. De gearchiveerde 
Gelicentieerde Inhoud mag niet dienen als vervanging voor het Product.  

1.4. Beperkingen. Met uitzondering van dit artikel 1, en behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld op een Orderformulier, 
is het de Klant niet toegestaan om (a) Gelicentieerde Inhoud te distribueren binnen zijn organisatie; (b) 
Gelicentieerde Inhoud te distribueren aan derden, (c) Afgeleide Gegevens te vervaardigen, (d) de Gelicentieerde 
Inhoud te plaatsen in een interne of externe applicatie, of (e) Gelicentieerde Inhoud op te slaan op een manier dat 
daarmee een parallelle dataset of een vervanging voor een Product wordt gecreëerd.  

2.  Afnemers van de Klant. Indien en voor zover het Orderformulier de Klant toestaat Gelicentieerde Inhoud te delen met 
Afnemers van de Klant, dient de Klant ervoor te zorgen dat elke Afnemer van de Klant gebonden is door een schriftelijke 
overeenkomst met de Klant op grond waarvan de Afnemer van de Klant ermee instemt het Gelicentieerde Materiaal 
vertrouwelijk te houden en het uitsluitend te gebruiken voor eigen interne zakelijke doeleinden binnen de reikwijdte van 
haar schriftelijke overeenkomst met de Klant. 

3. Afgeleide Gegevens. De Klant mag de Gelicentieerde Inhoud alleen gebruiken om Afgeleide Gegevens te vervaardigen 
voor zover dit uitdrukkelijk is omschreven in een Orderformulier. RSG zal, behoudens haar rechten in en op de 
Gelicentieerde Inhoud en de voorwaarden van deze Overeenkomst, geen recht, titel of belang in Afgeleide Gegevens 
bezitten of verwerven.  

4. Toegevoegde Gegevens. Voor zover de Klant of een Bevoegde Gebruiker Toegevoegde Gegevens aan RSG verstrekt, zijn 
de volgende bepalingen van toepassing:  

4.1. De Klant verleent RSG een niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, onherroepelijk recht en licentie 
voor het verwerken en gebruiken van de Toegevoegde Gegevens in verband met het Product.  

4.2. De Klant dient ervoor te zorgen dat hij alle rechten en licenties heeft die nodig zijn om: (a) de Toegevoegde Gegevens 
in verband met het Product te kunnen verwerken en gebruiken; en (b) RSG in staat te stellen de Toegevoegde 
Gegevens in verband met het Product op te slaan en anderszins te verwerken. 

4.3. RSG kan, indien vereist op grond van de toepasselijke wetgeving of om de veiligheid en/of integriteit van het Product 
te waarborgen, alle Toegevoegde Gegevens verwijderen zonder kennisgeving aan de Klant. 

4.4. RSG is niet aansprakelijk tegenover de Klant, of een derde partij, in verband met de Toegevoegde Gegevens, tenzij 
anders overeengekomen op een Orderformulier. 

4.5. De Klant gaat ermee akkoord om een afzonderlijke back-up van alle Toegevoegde Gegevens te bewaren en ervoor te 
zorgen dat zijn Bevoegde Gebruikers deze bewaren. 
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5. Functionaliteit voor het delen van gegevens. De Klant erkent dat een Product een functionaliteit kan bevatten waarmee 
Bevoegde Gebruikers informatie met elkaar of met derden kunnen delen. Dergelijke inhoud is geen “Gelicentieerde 
Inhoud” voor de doeleinden van deze Overeenkomst. RSG is niet verantwoordelijk voor inhoud die op deze manier wordt 
gedeeld en wijst alle aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud af. De Klant is het ermee eens dat het delen van informatie 
met derden een kenmerk is van bepaalde Producten en dat een dergelijk delen geen schending van de vertrouwelijkheid 
of een schending van deze Overeenkomst vormt.  


