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Licentie
Het Werk (als hieronder omschreven) wordt ter beschikking gesteld overeenkomstig de voorwaarden van
deze Geo Gedeeld licentie ('Licentie'). Het Werk wordt beschermd op grond van het auteursrecht, naburige
rechten, het databankenrecht en/of enige andere toepasselijke rechten. Met uitzondering van het in deze
Licentie omschreven toegestane gebruik van het Werk is enig ander gebruik van het Werk niet toegestaan.
De Gebruiker aanvaardt de voorwaarden van de Licentie. Door het uitoefenen van de in deze Licentie
verleende rechten met betrekking tot het Werk aanvaardt en gaat de Gebruiker akkoord met de
voorwaarden van deze Licentie, met dien verstande dat (de inhoud van) deze Licentie op voorhand
voldoende duidelijk kenbaar dient te zijn voor de ontvanger van het Werk. De Licentiegever verleent de
Gebruiker de in deze Licentie omschreven rechten met inachtneming van de desbetreffende voorwaarden.

1. Definities
• Afgeleid werk een werk dat is gebaseerd op het Werk of op het Werk en ander reeds bestaand Werk.

Voorbeeld van een Afgeleid werk is een toeristische wandelkaart gebaseerd op het
topografisch basisbestand.

• Doorleveren elke vorm van het aan derden ter beschikking stellen van de inhoud van een Werk of
een deel daarvan door verspreiding van exemplaren, verhuur, on-line transmissie of
transmissie in een andere vorm.

• Gebruiker de natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechten ingevolge deze Licentie uitoefent en
die de voorwaarden van deze Licentie met betrekking tot het Werk niet eerder
geschonden heeft, of die van de Licentiegever uitdrukkelijke toestemming gekregen
heeft om rechten ingevolge deze Licentie uit te oefenen ondanks een eerdere
schending.

• Licentiegever de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die het Werk volgens
de voorwaarden van deze Licentie aanbiedt/aanbieden. 

• Maker de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die het oorspronkelijke
werk gemaakt heeft/hebben. Voor de toepassing van deze Licentie wordt onder de
Maker mede verstaan de producent van een databank in de zin van de Databankenwet,
of de houder van een persoonlijkheidsrecht. 

• Opvragen het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van het Werk of een deel daarvan
op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Hieronder wordt
tevens verstaan het on-line raadplegen van het Werk.

• Werk het werk waarop intellectuele eigendomsrechten rusten en dat volgens de voorwaarden
van deze Licentie wordt aangeboden. Voor de toepassing van deze Licentie wordt
onder het Werk mede verstaan de databank in de zin van de Databankenwet, voor
zover deze databank beschermd wordt krachtens Nederlands recht.

2. Beperkingen van de uitsluitende rechten
Niets in deze Licentie strekt ertoe om de rechten te beperken die voortvloeien uit de beperkingen en
uitputting van de uitsluitende rechten van de rechthebbende krachtens het auteursrecht, de naburige
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rechten, het databankenrecht of enige andere toepasselijke rechten.

3. Licentieverlening
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie, en de gebruiksvoorwaarden van artikel 4,
verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve en niet overdraagbare
licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk uit te oefenen:

 • het opvragen van het Werk;

 • het maken, opvragen en doorleveren van Afgeleid werk, met inachtneming van
intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden, en met dien verstande
dat met betrekking tot het Afgeleide werk, met inbegrip van welke vertaling in welk
medium dan ook, duidelijk wordt gemaakt dat er wijzigingen in het oorspronkelijke Werk
zijn aangebracht.

De Gebruiker mag deze rechten uitoefenen met behulp van alle thans bekende media, dragers en formats.
De Gebruiker is tevens gerechtigd om technische wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om de
rechten met behulp van andere media, dragers en formats uit te oefenen. Alle niet uitdrukkelijk verleende
rechten zijn hierbij voorbehouden aan de Licentiegever.

4. Gebruiksvoorwaarden
De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • Het is Gebruiker, zonder voorafgaande toestemming van de Licentiegever, niet
toegestaan het Werk door te leveren of in sublicentie te geven.

 • Het is Gebruiker, zonder voorafgaande toestemming van Licentiegever, niet toegestaan
zich voor te doen als intermediair van Licentiegever, dan wel de schijn te wekken dat hij
voor of namens Licentiegever handelt.

 • Het is niet toegestaan authenticiteitskenmerken van het Werk, waaronder begrepen het
beeldmerk van Licentiegever, in een Afgeleid werk op te nemen.

 • Het is Gebruiker slechts toegestaan om de krachtens artikel 3 aan de Gebruiker
verleende rechten uit te oefenen ten behoeve van het onderaan deze licentie
gespecificeerde gebruiksdoel.

5. Beperking van de aansprakelijkheid
Op deze Licentie is geen aansprakelijkheidsclausule van toepassing.

6. Vergoeding
Voor uitoefening van de rechten die voortvloeien uit deze Licentie is de Gebruiker geen vergoeding
verschuldigd aan Licentiegever en/of Maker.

7. Looptijd / beeindiging
 • Met inachtneming van de hierboven vermelde voorwaarden wordt de Licentie verleend

voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op het Werk.

 • De Licentiegever behoudt zich desalniettemin te allen tijde het recht voor om het Werk
volgens gewijzigde licentievoorwaarden te verspreiden of om het Werk niet langer te
verspreiden; met dien verstande dat een dergelijk besluit niet de intrekking van deze
Licentie (of enig andere licentie die volgens de voorwaarden van deze Licentie
(verplicht) is verleend) tot gevolg heeft, en deze Licentie onverminderd van kracht blijft
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tenzij zij op de in het volgende lid omschreven wijze wordt beëindigd.

 • Deze Licentie en de daarin verleende rechten worden onmiddellijk opzegbaar op het
moment dat de Gebruiker in strijd handelt met de voorwaarden van deze Licentie.

 • Na de beëindiging van deze Licentie blijven artikelen 1, 2, 5, 6, 7 en 8 onverminderd van
kracht.

 • Na de beëindiging van deze Licentie geeft Gebruiker het Werk – inclusief kopieën - aan
Licentiegever terug dan wel vernietigt Gebruiker op verzoek van Licentiegever deze
werken.

8. Diversen
 • Op deze Licentie is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen over deze Licentie

is de rechter te Den Haag exclusief bevoegd.

 • Indien enige bepaling van deze Licentie nietig of niet rechtens afdwingbaar is, zullen de
overige voorwaarden van deze Licentie volledig van kracht blijven. De nietige of
niet-afdwingbare bepaling zal, zonder tussenkomst van de partijen, worden vervangen
door een geldige en afdwingbare bepaling waarbij het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen tenzij dit onredelijk
zou zijn jegens een belanghebbende.

 • De Licentiegever mag de voorwaarden van deze Licentie eenzijdig wijzigen, mits hij
deze wijzigingen bekendmaakt. De wijzigingen treden in werking op het moment van
bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Specifieke kenmerken voor deze licentie

Gebruiksdoel data kan via servicedesk data opgevraagd worden indien
noodzakelijk voor werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van
Rijkswaterstaat
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