Reglement en voorwaarden gebruik website StamboomNederland

Regulations and conditions for using the website StamboomNederland of the Central Bureau for
Genealogy
(see below for the English translation)

Dit is versie 1.0 van 'Reglement en voorwaarden gebruik website StamboomNederland'
(‘Gebruiksvoorwaarden’). Het Centraal Bureau voor Genealogie kan deze wijzigen. Na wijziging
hiervan zal wanneer een gebruiker inlogt opnieuw een akkoord verklaring worden gevraagd.
StamboomNederland is een dienst van de Stichting Centraal Bureau voor Genealogie (‘CBG’) te Den
Haag die onderzoekers een plaats biedt waar zij de resultaten van hun onderzoek duurzaam kunnen
bewaren.

Gebruik van de website
Op deze website en het erin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht,
naburige rechten) die toekomen aan het Centraal Bureau voor Genealogie of andere
rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hieronder vermelde
gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. De website en de databanken erop mogen
bovendien, op basis van het databankrecht, niet zonder toestemming van het Centraal Bureau voor
Genealogie in hun geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.
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Het materiaal op deze website mag, voor zover de Wet Bescherming Persoonsgegevens hiertoe de
ruimte laat, het door de gebruiker die het toevoegde aan StamboomNederland openbaar gemaakt is,
en voorzien van bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor niet-commercieel persoonlijk gebruik.
De gebruiker van StamboomNederland is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden
en vrijwaart het Centraal Bureau voor Genealogie tegen aanspraken van derden.
Wie jonger is dan 18 jaar mag in StamboomNederland alleen een account aanmaken met
toestemming van zijn ouders.

Bezoekers, gebruikers en medewerkers
StamboomNederland maakt onderscheid tussen ‘bezoekers’, ‘gebruikers’ en ‘medewerkers’. Een
gebruiker heeft een account dat recht geeft op een werkruimte waar hij projecten kan aanmaken.
Aan elk project kan de gebruiker materiaal toevoegen. Bij dit materiaal kan hij aangeven of dit al dan
niet openbaar is. Materiaal dat hij als openbaar aangemerkt heeft is zichtbaar voor ‘bezoekers’ van
StamboomNederland.
Een gebruiker kan een project delen met een of meer andere gebruikers. Die worden dan
‘medewerker’ aan dat project.

Abonnementen
StamboomNederland kent drie abonnementsvormen: ‘Basis abonnement’, ‘Premium abonnement’
en ‘PremiumPlus abonnement’.
Het Basis abonnement is gratis. De gebruiker met een Basis abonnement kan informatie toevoegen
aan een project, door het zelf te typen of via een Gedcom of XML import en deze informatie
vervolgens raadplegen.
Het Premium abonnement kost 15 euro per jaar. Dit geeft als extra: tekstrapporten genealogie,
parenteel, kwartierstaat, grafisch rapport kwartierstaat, export van Gedcom en XML, de mogelijkheid
om met twee tot vijf gebruikers aan één project te werken, uploaden van jpg en pdf bestanden tot
maximaal 100Mb. Bovendien worden– in tegenstelling tot het Basis abonnement - geen advertenties
getoond.
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Het Premium Plus abonnement kost 25 euro per jaar. Dit geeft als extra bovenop het Premium
abonnement: samenwerken met meer dan vijf gebruikers aan één project, jpg en pdf-bestanden
uploaden tot maximaal 500Mb.
Een betaald abonnement wordt aangegaan voor de periode van één jaar, ingaande de datum van
betaling. Na het verlopen van de abonnementsperiode vervallen de aan dit abonnement verbonden
rechten en krijgt het abonnement de status van ‘Basis abonnement’.

Beschikbaarheid diensten
Het Centraal Bureau voor Genealogie behoudt zich het recht voor om delen van het via de website
beschikbare materiaal te verwijderen.
Hoewel het Centraal Bureau voor Genealogie alle redelijke maatregelen heeft genomen om de
beschikbaarheid van de website en het materiaal te verzekeren kan het gebeuren dat de website om
technische redenen tijdelijk niet bereikbaar is. Hiervoor zal geen schadevergoeding worden verstrekt.

Verantwoordelijkheid gebruiker
De gebruiker is verantwoordelijk voor het materiaal dat hij aan StamboomNederland toevoegt. Hij
zorgt ervoor dat hij bij het toevoegen van materiaal niet handelt in strijd met de Wet. Hij onthoudt
zich hierbij van het toevoegen van materiaal dat als strijdig met de goede zeden beschouwd kan
worden, of door anderen als kwetsend ervaren kan worden.

Bescherming persoonsgegevens
De gebruiker houdt zich bij het toevoegen van materiaal aan StamboomNederland aan de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat hij geen persoonsgegevens van levende personen
zonder toestemming van betrokkenen openbaar maakt.
Persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op deze website mogen
alleen gebruikt worden voor historisch (waaronder genealogisch) onderzoek.
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Registratie en abonnementen
Om gebruiker te kunnen worden van StamboomNederland maakt de aspirant-gebruiker eerst een
account aan met een e-mail adres en een wachtwoord. Daarnaast worden - afhankelijk van de af te
nemen diensten of producten - nog enkele andere gegevens gevraagd die nodig zijn voor de
administratieve afhandeling.
De gebruiker wordt geacht zijn persoonlijke informatie actueel te houden.
De gebruiker moet bij verdenking van het ongeoorloofd gebruik van zijn account zo spoedig mogelijk
het Centraal Bureau voor Genealogie hiervan op de hoogte stellen.

BTW
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Het Centraal Bureau voor Genealogie is niet in de
gelegenheid BTW te vergoeden aan klanten die buiten Nederland wonen.

Herroeping abonnement
Zolang de gebruiker van StamboomNederland nog geen gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van
het aangeschafte Premium of Premium Plus abonnement heeft hij gedurende veertien dagen de
gelegenheid de aankoop ervan ongedaan te maken. Daartoe kan hij contact opnemen met
herroepen@ cbg.nl

Recht op de inhoud
Het materiaal dat door een gebruiker is ingebracht op StamboomNederland blijft zijn eigendom tot
vijf jaar na de laatste keer dat hij heeft ingelogd op zijn account. Vanaf dat moment gaat de
eigendom over op de Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, die zorg draagt voor het bewaren
en beschikbaar stellen, en dat daarbij de principes van goed archiefbeheer, openbaarheid en
privacybescherming in acht zal nemen.
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Account is persoonlijk
Een gebruikersaccount is persoonlijk en mag dus alleen gebruikt worden door de gebruiker die het
heeft geregistreerd. Een gebruiker kan het Centraal Bureau voor Genealogie verzoeken zijn account
over te zetten op een door hem aangewezen persoon. Zo’n verzoek kan alleen schriftelijk aan het
Centraal Bureau voor Genealogie gedaan worden. De nieuwe gebruiker neemt met dit account ook
de hieraan verbonden rechten en plichten over.

Gebruik persoonsinformatie gebruiker
Bij registratie van zijn account verschaft de gebruiker persoonlijke informatie aan het Centraal
Bureau voor Genealogie. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Het Centraal
Bureau voor Genealogie zal deze informatie nooit aan derden verstrekken, tenzij de gebruiker
hiervoor toestemming heeft gegeven of het zou voortvloeien uit een wettelijke verplichting. Een
digitale nieuwsbrief wordt de gebruiker alleen toegezonden als deze zich hiervoor heeft aangemeld.
Het Centraal Bureau voor Genealogie kan informatie op de computer van de gebruiker zetten (als
'cookie'), maar slechts voor zover dit het functioneren van het account noodzakelijk maakt.

Eenzijdige beëindiging account door Centraal Bureau voor Genealogie

Wanneer het Centraal Bureau voor Genealogie constateert dat een gebruiker in strijd handelt met
het ‘Reglement en voorwaarden gebruik website StamboomNederland’ of in zijn algemeenheid
handelt in strijd met de Wet en de goede zeden, dan kan het zonder opgave van redenen het account
van deze gebruiker beëindigen. Het Centraal Bureau voor Genealogie zal deze gebruiker op de
hoogte stellen van deze maatregel.

Links naar andere sites
Onze website bevat links naar andere sites. Het Centraal Bureau voor Genealogie is niet
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van die sites.
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Nederlands recht
Dit ‘Reglement en voorwaarden gebruik website StamboomNederland’ is opgesteld onder
Nederlands recht. Toetsing ervan en behandeling van geschillen die hieruit voortvloeien kan alleen
plaatsvinden voor Nederlandse rechterlijke instellingen.

Begrippen
Voor 'hij' is ook 'zij' te lezen. Met 'materiaal' is alles bedoeld dat via deze website openbaar gemaakt
wordt, inclusief tekst, data, afbeeldingen en andere werken.

Aldus vastgesteld
Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
Den Haag 1 september 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(English translation)

Regulations and conditions for using the website StamboomNederland of the Central Bureau for
Genealogy

This is version 1.0 of ‘Regulations and conditions for using the website StamboomNederland of the
Central Bureau for Genealogy’. The Central Bureau for Genealogy reserves the right to alter these
regulations. Following any alterations, the user will once again be asked to confirm his agreement
when logging in. (Throughout this document the pronoun ‘he’ also stands for ‘she’)
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StamboomNederland is a service of the Foundation Central Bureau for Genealogy (CBG) in The Hague
that offers researchers space to store their research results in a durable manner for future
researchers.

Using the website
This website and the material it includes are covered by legal rights (copyright, database right,
related rights) subject to the Central Bureau for Genealogy or other persons entitled. This means that
this material may only be reproduced on the conditions stipulated below. Based on database
jurisdiction, substantial parts or the entire website and the databases it contains may not be copied
without the consent of the Central Bureau for Genealogy.
Users may reproduce the material in this website for non-commercial, personal use free of charge,
provided the material has been labeled public by the user who posted it, that the reproduction
quotes the project in StamboomNederland as the source of the material, and that it conforms to the
Dutch Law on Personal Data Protection (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
The user of this website is liable for infringement of the conditions for use and he excludes the
Central Bureau for Genealogy from any liability to third parties.
Individuals under eighteen years of age need parental permission to create an account on
StamboomNederland.

Visitors, users and collaborators
StamboomNederland distinguishes ‘visitors’, ‘users’ and ‘collaborators’. Users have an account that
gives them the right to a workspace in which to create projects. Users can add material to any other
project as well and indicate whether or not this material is to be made public. Material that is
labelled public will be visible to all ‘visitors’ of StamboomNederland.
Users can also share a project with one or more other users. These other users thus become
collaborators on that project.

7

Subscriptions
StamboomNederland has three types of subscription: Basic subscription (Basis abonnement),
Premium subscription (Premium abonnement) and PremiumPlus subscription (PremiumPlus
abonnement).
The Basic subscription is free of charge. Users with a Basic subscription can add information to a
project by keying it in manually or by importing from Gedcom or XML and can subsequently consult
this information.
The Premium subscription costs 15 euros per year. It offers the extras of textual reports of a
genealogy; male and female descendancy; ancestor list; ancestor chart; export of Gedcom and XML
files; the possibility to work together with two to five users on one project; as well as uploading files
in jpg and pdf format, to a maximum of 100 Mb. Unlike with the Basic subscription, with this
Premium subscription, no advertisements are shown.
The PremiumPlus subscription costs 25 euros per year. In addition to the services offered under the
Premium subscription, PremiumPlus provides the option of working on a project with more than five
users and of uploading files in jpg and pdf format to a maximum of 500 Mb.

Accessibility of services
The Central Bureau for Genealogy retains the right to remove sections of the material available on
the website.
Although the Central Bureau for Genealogy has taken all reasonable measures to ensure the
accessibility of the website and its material, the website may, due to technical reasons, possibly go
down temporarily. For any such failure in the network, the Central Bureau for Genealogy will not be
obliged to make any payment of indemnification.
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Responsibility of the user
The user is responsible for the material he adds to StamboomNederland. He must take care not to do
anything that is contrary to the law. The user must refrain from adding material that could be
considered in contravention of public decency or that could be considered offensive by others.

Protection personal data
When adding material, the user must comply with the Law on Personal Data Protection. This means
that he must not publish information concerning living people without their permission. Personal
data (as defined under the Dutch Law on Personal Data Protection) on living persons contained in
this website may only be used for historical (including genealogical) research.

Registration and account
To make use of StamboomNederland, the user must first activate an account with an e-mail address
and a password. Depending on the services and products purchased, the prospective user may be
asked for some additional data necessary to the completion of the administrative transaction.
The user himself is responsible for keeping his personal information up-to-date.
If the user suspects unauthorized usage of his account, he must notify the Central Bureau of
Genealogy of this activity as soon as possible.

Value Added Tax
All prices mentioned include value added tax (BTW). The Central Bureau for Genealogy is unable to
reimburse this value added tax to clients who do not live in the Netherlands.

9

Cancelling purchased subscription
As long as the buyer has not made use of the facilities related to the purchased subscription on
StamboomNederland, the buyer he has the possibility of cancelling the purchase within a period of
fourteen days. To this end, the buyer can e-mail herroepen@ cbg.nl

Ownership of the content
The material that has been added to StamboomNederland by a user remains his property until five
years after the last login to his account. Five years after the last login, the Foundation Central Bureau
for Genealogy becomes the owner of the material. This foundation will store the material and make
it available in conformity with the principles of good record keeping, privacy, and personal data
protection.

Account is personal
The user account is strictly personal and may only be used by the person who registered it. A user
can ask the Central Bureau for Genealogy to transfer his account to a person appointed by the user.
Such a request can only be made by writing the Central Bureau for Genealogy a letter by regular mail.
The user to whom the account is transferred assumes the rights and responsibilities associated with
the account.

Use of personal data of registered users
Upon registering his account, the user provides the Central Bureau for Genealogy with personal
information. This information is intended exclusively for internal use. The Central Bureau for
Genealogy will never pass on this information to a third party unless the user has given his
permission or unless legal obligation were to dictate disclosure. A digital newsletter will only be sent
out to the user upon his request.
The Central Bureau for Genealogy may place information on the user’s computer (as a ‘cookie’), but
only when this is necessary for the functioning of the account.
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Unilateral termination of an account by the Central Bureau for Genealogy
When the Central Bureau for Genealogy observes that a user has violated the ‘Regulations and
conditions for using the website StamboomNederland of the Central Bureau for Genealogy’ or
behaves contrary to the law, or offends against public decency, the Central Bureau for Genealogy can
unilaterally terminate the account of the user without providing a reason. The Central Bureau for
Genealogy will inform the user about this termination.

Links to other sites
Our website contains links to other sites. The Central Bureau for Genealogy is not responsible for the
accessibility or the content of these sites.

Dutch Legislation
These ‘Regulations and conditions for using the website StamboomNederland of the Central Bureau
for Genealogy’ have been drawn up under the authority of Dutch Legislation. Testing of these
regulations against the law and reviewing disputes which may arise as a result can only take place in
a Dutch court of law.

Terms
The term ‘material’ denotes everything that is made public via this website, including text, data,
images and other works.

Laid down in contract of settlement
The Central Bureau for Genealogy
The Hague, 1 September 2010
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