
GEBRUIKSVOORWAARDEN TIJDSCHRIFTEN-APP 

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de mobiele 
applicatie (de “App”) van de Koninklijke Bibliotheek ("KB"), alsmede op de op of via de 

mobiele applicatie aan jou ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de 
"Informatie"). De KB is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
27377634. Het adres is Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE te Den Haag. Voor vragen 
over de App of deze gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met de KB via ons 

contactformulier. 

Toegang 

Om gebruik te kunnen maken van de Informatie via de App moet je lid zijn van een openbare 
bibliotheek of de online bibliotheek. Om toegang te krijgen tot de App moet je inloggen met 
het pasnummer of e-mailadres en wachtwoord of pincode van je bibliotheeklidmaatschap.  

Door de App te gebruiken ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Zie voor verwerking 
van de persoonsgegevens onze privacyverklaring. 

Informatie en aansprakelijkheid 

De App is een gratis dienst van de KB. De App is en wordt met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Desondanks kan de KB niet garanderen dat 
de App altijd foutloos functioneert en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, 
juist of actueel is. De Informatie wordt door middel van beveiligde downloads aangeboden en 
is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. De KB 

kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele 
eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. 
De KB is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de 
onmogelijkheid van het gebruik) van de App of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is 

van opzet of bewuste roekeloosheid van de KB. 

Eigendomsrechten en gebruiksrecht 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de App en op de Informatie berusten bij de KB of 
haar licentiegever(s). Je krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet overdraagbaar en 
niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht op de Informatie. Behalve waar anders aangegeven in 

https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/contact/tijdschriften.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html


de App of in de Informatie, mag de App en de Informatie alleen geraadpleegd en gebruikt 

worden voor eigen persoonlijk gebruik en niet voor commercieel, zakelijk of beroepsmatig 
gebruik. Je mag (een deel van) de Informatie dus niet kopiëren, veranderen, uitlenen of aan 
anderen beschikbaar stellen. De KB of haar licentienemer(s) mogen technische maatregelen 
nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Je mag deze beveiliging niet 

verwijderen of ontwijken. 
De KB of haar licentienemer(s) mogen (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot 
de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de 
Informatie kan worden geraadpleegd. De KB kan de toegang tot de Informatie of het account 

blokkeren als je in strijd handelt met dit gebruiksrecht. Ook kan de KB de schade (inclusief 
gemaakte kosten) die daardoor is ontstaan verhalen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De 
bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele 

geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan. 

Beschikbaar gedurende een bepaalde periode 

De App en de via de App ter beschikking te stellen Informatie is tijdelijk, tot nader bericht via 
de App, beschikbaar voor leden van de bibliotheek. De KB kan de periode en/of het aantal 

tijdschriften en de samenstelling ervan wijzigen. 

Wijzigingen 

De KB kan deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen gaan in direct na het 
plaatsen van de nieuwe voorwaarden in de App. Deze voorwaarden zijn voor het laatst 
gewijzigd op 22 mei 2020. 
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