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Overeenkomst voor niet-commercieel gebruik 
 

 
 
 

Artikel 1. Definities 

Product: Het D-TUNA Corpus, volledige, correcte naam: D-TUNA-corpus, versie 1.0, Universiteit 
van  Tilburg,  2009,  alsmede  de  totale  inhoud  van de  gedownloade  of  meegeleverde 
bestanden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot (i) eventueel meegeleverde of van 
Product deel uitmakende software of computerinformatie en (ii) bijbehorende schriftelijke 
materialen of bestanden ter uitleg; 

 
Overeenkomst: de onderhavige licentieovereenkomst; 
 
Gebruiker: de  natuurlijke  persoon  die  deze  Overeenkomst  via  de  Webwinkel  heeft  geaccepteerd 

overeenkomstig het in artikel 3 bepaalde.  
 
INT Het Instituut voor de Nederlandse Taal, gevestigd in Leiden. 
 
Webwinkel De service beschikbaar op de website van INT waarbij software en data gedownload kan 

worden. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Product dat door het INT beschikbaar worden gesteld op 
basis  van  deze  gebruiksovereenkomst  en  op  de  daarmee  samenhangende  rechtsverhouding  tussen  INT  en 
Gebruiker. 
 
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand indien Gebruiker bij de bestelprocedure van het product bij de Webwinkel 
op de knop ‘Akkoord’ heeft geklikt. 

Artikel 4.  Gebruiksvoorwaarden 

4.1 INT verleent hierbij aan Gebruiker, en Gebruiker accepteert, het niet-exclusieve recht om: 
 

a. Product  te  raadplegen  en/of  te  gebruiken  voor  eigen  onderzoek  en  ter  toelichting  bij  het 
eventueel door Gebruiker gegeven onderwijs; 

b. Product te gebruiken ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe producten (hierna: “Nieuwe 
Producten”),  mits  (de  inhoud  van)  Product,  een  gedeelte  van  Product  of  een  kwalitatief  of 
kwantitatief substantieel gedeelte daarvan niet herkenbaar in de Nieuwe Producten is 
opgenomen, verveelvoudigd of overgenomen en mits daarmee niet in strijd wordt gehandeld met 
Artikel 4.2 en 4.6 van deze Overeenkomst. 

 
Het is Gebruiker niet toegestaan Product voor commerciële doeleinden te gebruiken. 

 
4.2 De overeenkomstig Artikel 4.1 sub b van deze Overeenkomst ontwikkelde Nieuwe Producten mogen 
uitsluitend door Gebruiker worden gebruikt voor eigen oefening, studie of gebruik en niet worden openbaar 
gemaakt, aan derden verkocht, uitgeleend en/of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, 
tenzij  en  voor  zover  de  INT  daarvoor  uitdrukkelijk  schriftelijk  toestemming  heeft  gegeven  overeenkomstig 
Artikel 8 van deze Overeenkomst. 
 
4.3 Gebruiker  is  gerechtigd  in  openbare  presentaties,  wetenschappelijke  publicaties  of  publicaties  voor 
onderwijsdoeleinden naar Product te verwijzen, melding te maken van het gebruik van Product en/of verslag te 
doen van werk waarbij van Product gebruik is gemaakt. Gebruiker noemt daarbij expliciet de volledige juiste 
naam van Product. 
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4.4 Voor zover software onderdeel uitmaakt van Product, mag de software uitsluitend worden 
geïnstalleerd op de computers van de Gebruiker.  
 
4.5 INT  verleent  aan  Gebruiker  het  recht  kopieën  van  Product  te  maken  die  dienen  als  back-up. 
Gebruiker is niet gerechtigd  om meer kopieën van Product te maken dan strikt noodzakelijk is voor het in 
Artikel 4.1 omschreven doel.  
 
4.6 Gebruiker heeft uitsluitend het recht Product te gebruiken voor de doeleinden omschreven in Artikel 
4.1  van  deze  Overeenkomst.  Gebruiker  heeft  niet het  recht  (de  inhoud  van)  Product  of  enig  (kwalitatief  of 
kwantitatief substantieel) gedeelte daarvan te reproduceren en/of te verveelvoudigen, tenzij dit noodzakelijk is 
voor  het  doeleinde  genoemd  in  Artikel  4.1  sub  b  van  deze  Overeenkomst  of  wanneer  dit  is  toegestaan  op 
grond van Artikel 4.4 en/of Artikel 4.5 van deze Overeenkomst. Gebruiker heeft niet het recht (de inhoud van) 
Product of enig (kwalitatief of kwantitatief substantieel) gedeelte daarvan openbaar te maken, aan derden te 
verkopen, uit te lenen en/of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.  
 
4.7 Gebruiker heeft niet het recht om op eventuele met Product meegeleverde software of software die 
onderdeel uitmaakt van Product technieken toe te passen waarmee de interne werking kan worden 
achterhaald, hieronder begrepen maar niet beperkt tot ‘reverse engineering’. 
 
4.8 De rechten die middels deze Overeenkomst aan Gebruiker worden verleend, zijn niet overdraagbaar. 
Gebruiker heeft niet het recht de middels deze Overeenkomst verleende licentie in sublicentie te geven. 

Artikel 5. Vergoeding, betaling en levering 

5.1 Voor de aan Gebruiker verleende rechten, zoals bedoeld in Artikel 4 van deze Overeenkomst, is geen 
vergoeding verschuldigd.  
 

Artikel 6. Fouten en onvolkomenheden 

6.1 Indien Gebruiker in welk onderdeel dan ook van Product fouten (bugs), onvolkomenheden, 
inconsequenties e.d. aantreft, dan wordt Gebruiker verzocht die aan INT schriftelijk of elektronisch te melden. 
INT  verplicht  zich  ertoe  gemelde  fouten  (bugs),  onvolkomenheden,  inconsequenties  e.d.  te  publiceren.  Het 
publiceren  van  lijsten  van  fouten,  onvolkomenheden  e.d.  is  voorbehouden  aan  INT.  Het  is  Gebruiker  wel 
toegestaan  om  fouten  (bugs),  onvolkomenheden,  inconsequenties  e.d.  te  melden  in  openbare  presentaties, 
wetenschappelijke publicaties of publicaties voor onderwijsdoeleinden, wanneer verwezen wordt naar Product, 
melding wordt gemaakt van het gebruik van Product en/of verslag wordt gedaan van werk waarbij van Product 
gebruik is gemaakt. 
 
6.2 INT geeft geen enkele garantie en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor welke 
beperkingen of fouten in Product dan ook en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of 
ongerief dat zou kunnen voortkomen uit het gebruik van Product. 
 
6.3 INT geeft geen enkele garantie dat Product of een gedeelte ervan voor bepaalde specifieke doeleinden 
kan worden gebruikt. 

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten 

7.1 In geen geval zal Gebruiker auteursrechten, databankrechten en of andere (intellectuele 
eigendoms)rechten ten aanzien van Product verwerven. 
 
7.2 Gebruiker erkent dat het gebruik van Product onderworpen is aan  de restricties  die  op grond  van 
Nederlands  recht  door  wetten  van  intellectuele  eigendom  en  andere  vormen  van  wettelijke  bescherming 
worden opgelegd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, 
databankenrechten  en  rechten  op  software  en  dat  schendingen  van  zulke  restricties  leiden  tot  wettelijke 
aansprakelijkheid. Gebruiker onthoudt zich van het schenden van deze restricties. Bijgevolg publiceert 
Gebruiker geen onderdelen van Product (zoals teksten, geluidsfragmenten of andersoortige data en/of tools), 
anders dan korte voorbeelden in wetenschappelijke publicaties of publicaties voor onderwijsdoeleinden. 
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7.3 Voor zover blijkt dat door aanpassingen, bewerkingen en/of aanvullingen van Product door Gebruiker 
eigen of nieuwe rechten zouden kunnen ontstaan ten aanzien van Product, worden deze hierbij bij voorbaat 
volledig en onbezwaard door Gebruiker aan INT overgedragen. INT aanvaardt hierbij deze overdracht. 
 
7.4 Voor  zover  de  overdracht  zoals  bedoeld  in  het  vorige  lid  middels  deze  Overeenkomst  niet  wordt 
bewerkstelligd of niet mogelijk blijkt, verbindt Gebruiker zich om op eerste verzoek van INT kosteloos alles te 
doen  wat  nodig  is  om  de  overdracht  van  alle  intellectuele  eigendomsrechten  ten  aanzien  van  Product  te 
effectueren. Voorts verleent Gebruiker hierbij voor zover nodig tot het moment van volledige overdracht een 
onbeperkte exclusieve licentie aan INT, welke licentie INT hierbij aanvaardt. 

Artikel 8. Optierecht 

8.1 Indien  Gebruiker  de  overeenkomstig  Artikel  4.1  sub  b  ontwikkelde  Nieuwe  Producten  openbaar 
wenst te maken en/of aan derden ter beschikking wenst te stellen en/of anderszins wenst te exploiteren, dient 
hij eerst aan INT een exclusieve licentie aan te bieden inhoudende dat INT gerechtigd is de nieuwe producten 
middels de Webwinkel ter beschikking te stellen. INT zal binnen twee maanden na ontvangst van het aanbod 
van Gebruiker beslissen of zij een exclusieve licentie wenst . 
 
8.2 Middels de exclusieve licentie bedoeld in het vorige lid zal Gebruiker aan INT in elk geval de volgende 
rechten verlenen: 
 

a. het recht de Nieuwe Producten openbaar te maken en te verveelvoudigen; 
b. het recht om sublicenties aan derden te verlenen ten behoeve van het gebruik van de Nieuwe 

Producten voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden; 
c. het recht  om sublicenties  aan derden te verlenen ten behoeve van het ontwikkelen en 

exploiteren  van  nieuwe  producten  door  deze  derden,  onder  de  voorwaarde  dat  de  Nieuwe 
Producten of een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte daarvan niet herkenbaar in de 
door de derden te ontwikkelen nieuwe producten zijn opgenomen, verveelvoudigd of 
overgenomen; 

d. het recht om de Nieuwe Producten te gebruiken ten behoeve van het (laten) ontwikkelen en 
exploiteren van nieuwe producten. 

Artikel 9. Duur en einde Overeenkomst 

9.1  Deze Overeenkomst vangt aan op het moment dat Gebruiker akkoord is gegaan met deze 
Voorwaarden en het Product heeft gedownload (zie Artikel 3).  
 
9.2  INT  is  gerechtigd  deze  Overeenkomst  tussentijds  met  onmiddellijke  ingang  zonder  voorafgaande 
opzegging te beëindigen, indien:  

 
9.3  Licentienemer  in  strijd  handelt  met  één  van  de  bepalingen  van  deze  Overeenkomst  en  indien 
Licentienemer niet binnen 14 (veertien) dagen na aanschrijving dienaangaande door INT is nagekomen;  
9.4  Licentienemer zelf het faillissement, surseance van betaling of toepassing van de 
schuldsaneringsregeling  natuurlijke  personen  aanvraagt,  indien  Licentienemer  failliet  is  verklaard,  indien  aan 
Licentienemer surseance van betaling is verleend of indien ten aanzien van Licentienemer de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. 

 
9.5  Indien deze Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, is INT niet aansprakelijk voor eventuele 
schade die Licentienemer lijdt ten gevolge van het beëindigen van de Overeenkomst. 
 
9.6  Vanaf  het  moment  dat  de  Overeenkomst  om  welke  reden  dan  ook  eindigt,  beschikt  Licentienemer 
niet langer over de rechten, die INT middels deze Overeenkomst aan Licentienemer heeft verleend. 
 
9.7  Licentienemer verplicht zich, indien de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, met ingang 
van de datum van beëindiging ieder gebruik van (de inhoud van) Product, of een gedeelte daarvan, te staken en 
gestaakt te houden. 
 
9.8  Licentienemer  is  verplicht  om  binnen  dertig  (30)  dagen  na  de  datum  van  beëindiging  van  deze 
Overeenkomst  (alle  verkregen  en  gebruikte  gegevens  en  componenten  van)  Product  samen  met  de  door 
Licentienemer gemaakte back-up(s) te vernietigen en die vernietiging schriftelijk aan INT te bevestigen.  
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Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht 

10.1  Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
10.2  In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze Overeenkomst of uit daarop voortbouwende 
overeenkomsten, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 
 
10.3  Afwijkende bedingen, wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Overeenkomst gelden slechts indien 
en voor zover deze tussen Licentienemer en INT uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  
 
10.4  Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen 
volledig  van  kracht.  Licentienemer  en  INT  zullen  dan  in  overleg  treden  teneinde  een  nieuwe  bepaling  ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk met het doel en 
strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden. 
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