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Deze overeenkomst is bestemd voor de Aanbieders 
en Afnemers van Edurep die gebruik willen maken 
van de standaard functionaliteiten.  
 
Voor aanvullende diensten zoals het laten crawlen 
van collecties van Aanbieders of het harvesten van de 
Edurep dataset door Afnemers, dient een aparte 
overeenkomst met Kennisnet te worden gesloten.   
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Definities  
1.1 Metadata: Informatie over leermateriaal, zoals titel, auteur, onderwerp, datum, type 

documentatie, tags, reviews en ratings.  
1.2 Repository: Een informatiesysteem waarin metadata over leermateriaal, en eventueel ook 

het leermateriaal zelf is vastgelegd in een via internet toegankelijke vorm. 
1.3 Aanbieder: Partij die metadata over een collectie leermateriaal vanuit een repository laat 

ophalen door Edurep voor distributie en gebruik. Ook wel collectiehouders genoemd.  
1.4 Afnemer: Gebruiker van Edurep; partij die Metadata uit Edurep ophaalt en in de eigen 

omgeving implementeert en publiceert. Dit kunnen onder andere zijn: onderwijsportals, 
websites, elektronische leeromgevingen, arrangeeromgevingen. Ook wel implementator 
genoemd. 

1.5 Edurep: Centrale voorziening die metadata verzamelt van een diversiteit aan collecties met 
leermaterialen. Deze metadata worden door de voorziening uitgeleverd aan partijen die 
leerlingen en docenten faciliteren bij het zoeken naar en vinden van leermateriaal. 

1.6 Website: de informatiesite over Edurep vindbaar op http://edurep.kennisnet.nl.  
1.7 SLS: Service Level Specificatie, waarbij de geldende versie te vinden is op 

http://edurep.kennisnet.nl. 
1.8 MetaPlus: platform van Kennisnet waarbij eindgebruikers de door Aanbieders aangeboden 

metadata van leerobjecten kunnen aanvullen en aanpassen.  
 

Artikel 2.  Omschrijving Edurep dienstverlening 

2.1 Kennisnet faciliteert en ontwikkelt Edurep en stelt deze ter beschikking aan Aanbieder en 
Afnemer. Hiervoor heeft Kennisnet technische faciliteiten en infrastructuur ontwikkeld. 
Kennisnet spant zich in de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en inzicht 
uit te voeren. 

2.2 Kennisnet stelt Afnemers een Webservice Zoeken ter beschikking, een zoekproxy en in de 
vorm van widgets biedt Edurep een aantal basis-implementaties aan. Bovendien stelt 
Kennisnet Gebruikers ook een Harvest Interface ter beschikking.  

2.3 Kennisnet valideert of de participerende Aanbieder bij Edurep zijn Metadata aanbiedt 
conform de afspraken zoals beheerd en/of opgesteld door de vereniging Edustandaard. 
(www.edustandaard.nl). 

2.4 De door Edurep geharveste Metadata wordt door Kennisnet vrij beschikbaar gesteld ten 
behoeve van het onderwijs. Door gebruik van Edurep geeft Aanbieder Kennisnet hier 
uitdrukkelijk toestemming voor.   

2.5 Kennisnet levert Edurep als nader gespecificeerd volgens de SLS. Service en onderhoud is 
hier mede in geregeld. Aanbieder en Afnemer gaan akkoord met de SLS.  

2.6 Ter verhoging van de kwaliteit van de door Edurep uitgeleverde Metadata, wordt binnen de 
Edurep datacollectie gebruik gemaakt van verbeterde of aanvullende Metadata. De werking 
van aanvullende Metadata (zoals bijvoorbeeld MetaPlus) is nader omschreven op 
metadateren.kennisnet.nl. 

 

Artikel 3.  Aanbieder en Afnemer  

3.1 Aanbieder en Afnemer staan direct met elkaar in contact als aanbieder en gebruiker van 
Metadata. Kennisnet verzorgt hiervoor met toestemming van Aanbieder en Afnemer de 
distributie.  

 
Aanbieder  

3.2 Aanbieder verleent toestemming tot gebruik van de door Aanbieder beschikbaar gestelde 
Metadata en opname in een database voor Edurep.   

3.3 Exploitatiewijze: Opname en om-niet gebruik voor onbepaalde tijd in de Kennisnet 
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databank voor distributie naar Afnemers en het technisch faciliteren van Edurep.  
3.4 Aanbieder garandeert dat de beschikbaar gestelde gegevens van goede kwaliteit zijn en 

geschikt zijn voor het doel waarvoor zij ter beschikking worden gesteld voor Edurep. 
Tevens garandeert Aanbieder dat deze bevoegd is de Metadata aan te bieden en zodoende 
te distribueren en publiceren via Edurep.  

3.5 De door Aanbieder gebruikte aan te leveren gegevens mogen geen inbreuk maken op de 
intellectuele eigendomsrechten van derden alsmede op privacywetgeving.  

3.6 De Metadata die door Aanbieder beschikbaar worden gesteld zullen tenminste voldoen aan 
de afspraken met betrekking tot NL-LOM zoals is vastgelegd binnen Edustandaard. 

 
Afnemer  

3.7 Afnemer zal als verwerker van educatieve informatie de Metadata gebruiken om educatieve 
informatie vindbaar te maken en te publiceren.  
 

Artikel 4.  Kosten en Intellectuele Eigendom   

4.1 Voor het gebruik van Edurep worden geen kosten in rekening gebracht, evenmin betaalt 
Kennisnet voor het beschikbaar stellen van gegevens.  

4.2 (Her)gebruik van Edurep is slechts toegestaan voor zover dit (her)gebruik van duidelijke 
toegevoegde waarde (educatief en/of didactisch) is voor het onderwijs in Nederland. 

4.3 De database en software van Edurep zijn eigendom van Kennisnet.  
 

Artikel 5.  Vrijwaring, Garantie en Aansprakelijkheid  

5.1 Het gebruik van Edurep geschiedt voor eigen rekening en risico, Kennisnet biedt de dienst 
aan “zoals hij is” en zonder enige garantie. Aanbieder en Afnemer gaan hiermee akkoord.  

5.2 Het gebruik van Edurep wordt mede beheerst door de Disclaimer Kennisnet, het Kennisnet 
Handvest en de Kennisnet Site-voorwaarden, zoals deze te vinden zijn op 
http://www.kennisnet.nl/over-ons/organisatievoorwaarden/   

5.3 Kennisnet staat niet in voor de juistheid en kwaliteit van de Metadata en de verwijzingen 
naar het leermateriaal in Edurep dat door de Aanbieder aangeboden is en door de Afnemer 
ontsloten wordt.  

5.4 Kennisnet verwerpt iedere verantwoordelijkheid voor welke nadelige gevolgen dan ook 
veroorzaakt door het gebruiken, downloaden of aanspreken van Metadata en onderliggende 
of daarmee verbonden content, informatie of leermaterialen die gedistribueerd of geleverd 
of anderszins beschikbaar worden gemaakt door Edurep.  

5.5 Kennisnet is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de Aanbieder, Afnemer of 
derden, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Kennisnet. Met 
name is Kennisnet niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met al dan niet 
inbreukmakende Metadata, en onderliggende of daarmee verbonden content, informatie of 
leermaterialen. Aanbieder en Afnemer garanderen dat de door hen verstrekte gegevens 
volledig en naar waarheid zijn ingevuld.  

5.6 Aanbieder en/of Afnemer vrijwaart Kennisnet voor enige schade, in de ruimste zin, door 
aanspraken gebaseerd op enig geldend recht van intellectuele eigendom van Aanbieder, 
Afnemer en/of derden terzake al dan niet inbreukmakende Metadata en onderliggende of 
daarmee verbonden content, informatie of leermaterialen die ter beschikking zijn gesteld 
voor opname in Edurep.  

5.7 Afnemer vrijwaart Kennisnet voor enige schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik, of 
gebruik in strijd met de gebruiksvoorwaarden, van Edurep en het gebruik van de Metadata 
en onderliggende of daarmee verbonden content, informatie of leermaterialen en zal er 
zodoende voor zorgdragen dat het gebruik daarvan door de Afnemer geen inbreuk maakt 
op enig geldend recht van intellectuele eigendom van Aanbieder en/of derden en het 
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gebruik van de gegevens ook anderszins niet onrechtmatig is jegens elkaar of jegens 
derden.  

5.8 Indien derden zich wenden tot Kennisnet met klachten omtrent door Aanbieder geleverde 
Metadata die – vermeend – inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van 
derden, dan kent Aanbieder Kennisnet het recht toe om de betwiste data (tijdelijk) offline 
te halen tot duidelijkheid is verkregen over de - vermeende - inbreuk.  

 

Artikel 6.  Einde toegang en gebruik Edurep  

6.1 Kennisnet levert Edurep voor onbepaalde tijd, met inachtneming van hetgeen in dit artikel 
is bepaald.  

6.2 Aanbieder en/of Afnemer kunnen het gebruik van Edurep omgaand beëindigen door de 
harvester niet langer toegang te verlenen tot de gegevens respectievelijk het gebruik van 
Edurep te beëindigen.   

6.3 Kennisnet kan de individuele toegang tot het gebruik van Edurep op elk gewenst moment 
(doen) beëindigen of blokkeren. Beëindiging is slechts mogelijk met kennisgeving onder 
opgaaf van reden.  

6.4 Bij misbruik of oneigenlijk gebruik of bij inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden kan 
Kennisnet besluiten een Aanbieder of Afnemer omgaand uit te sluiten van verder gebruik 
van Edurep.  

6.5 Bij een beëindiging, onderbreking of blokkering is het mogelijk dat de informatie die 
Aanbieder of Afnemer via Edurep heeft opgeslagen niet meer achterhaald kan worden. 
Aanbieder en Afnemer accepteren dit risico.  

6.6 Aanbieder kan verzoeken de Metadata van Aanbieder binnen Edurep te verwijderen. 
Kennisnet spant zich in deze gegevens binnen een maand na ontvangst van het verzoek te 
verwijderen. 

6.7 Bij een definitieve beëindiging van Edurep voor alle Aanbieders en Afnemers,  zal Kennisnet 
een opzegtermijn hanteren van twaalf kalendermaanden.  

 

Artikel 7.  Klachten  

7.1 Bij klachten over de dienstverlening van Kennisnet is de klachtenregeling van de Kennisnet 
van toepassing. Klachten kunnen gemeld worden via e-mail aan klachten@kennisnet.nl. 
Voor het overige wordt verwezen naar de Website.  

 

Artikel 8.  Slotbepalingen  

8.1 Alvorens de Aanbieder en de Afnemer gebruik kan maken van Edurep dient hij de 
Gebruiksvoorwaarden Edurep te accepteren. Indien een acceptatiemogelijkheid van de 
voorwaarden niet (digitaal) aangeboden wordt, gaan Aanbieder en Afnemer door het enkele 
gebruik van Edurep akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. 

8.2 Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden Edurep en/of SLS worden van kracht na 
inachtneming van een termijn 30 dagen na bekendmaking op de Website. Indien Afnemer 
en Aanbieder niet akkoord wensen te gaan met de Gebruiksvoorwaarden, dienen zij het 
gebruik van Edurep te staken vóór verstrijken van de termijn van 30 dagen. Bij 
voortdurend gebruik van Edurep na verstrijken van de 30 dagen worden Aanbieder en 
Afnemer geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en/of SLS te hebben geaccepteerd.  

8.3 Op Edurep en aanverwante dienstverlening is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Als plaats van uitvoering van Edurep en MetaPlus is domicilie gekozen te Zoetermeer. Als 
bevoegde rechter bij geschillen wordt aangewezen de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.  
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