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Gebruiksafspraken Bibliotheekportalen 
catalogus API  
Toegang tot data voor hergebruik 

Aanvrager: 
 

I. Onvoorwaardelijke aanvaarding van deze 
gebruiksvoorwaarden 
Cultuurconnect biedt de afnemer de mogelijkheid om via het gebruik van Bibliotheekportalen catalogus API 
op een eenvoudige wijze en gratis toegang te krijgen tot de collectie- en beschikbaarheidsgegevens van de 
openbare bibliotheken in Vlaanderen die deelnemen aan de dienst Bibliotheekportalen.  

Met het begrip “afnemer” wordt hierna bedoeld: de fysieke persoon, de entiteit of de rechtspersoon die 
gebruik maakt van de API en via deze API toegang krijgt tot de databank “Bibliotheekportalen catalogus” 
en de gegevens van deze databank. 

De Bibliotheekportalen catalogus API, hieronder “API” genoemd, is de webservice beschikbaar zoals 
gedocumenteerd op http://www.cultuurconnect.be/diensten/bibliotheekportalen/api. 

De API geeft ook toegang tot data die Cultuurconnect aankoopt bij derden. Cultuurconnect is dan ook 
gehouden aan de afspraken die met deze derden worden gemaakt over het al dan niet ter beschikking 
staan van deze data.  

Het gebruik van de API, van de databank “Bibliotheekportalen catalogus” en van de gegevens van de 
Bibliotheekportalen catalogus is slechts toegestaan indien u, zonder enig voorbehoud, instemt met alle 
hiernavolgende voorwaarden en ze correct naleeft en toepast. 

Cultuurconnect behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik uit te breiden of 
te wijzigen. Elke uitbreiding of wijziging van deze voorwaarden leidt tot een nieuwe versie die meegedeeld 
wordt via de website van Cultuurconnect en API Community op de Basecamp site van Cultuurconnect. 
Zodra de uitbreiding of wijziging is gepubliceerd op de website wordt de afnemer geacht er kennis van te 
hebben genomen.Wij raden u dus aan om op geregelde tijdstippen deze gebruiksvoorwaarden te 
consulteren en te controleren op wijzigingen. 

II. Betreffende het gebruik van de 
Bibliotheekportalen catalogus API 
Gratis toegang - Cultuurconnect stelt de API gratis ter beschikking. Cultuurconnect levert geen 
ondersteuning bij het gebruik. 

Geoorloofd gebruik – Het gebruik van de API is toegestaan mits de afnemer het uitdrukkelijke 
voorafgaandelijke schriftelijke akkoord van Cultuurconnect bekomt.  

De afnemer mag geen gebruik maken van de API op een wijze die schade toebrengt aan Cultuurconnect, 
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zijn partners en leveranciers of de openbare bibliotheken. De afnemer mag geen gebruik maken van de 
API op een wijze die of voor een doel dat niet in overeenstemming is met de wet, in de meest ruime 
betekenis van het woord. Hieronder worden begrepen, zonder een exhaustieve opsomming te zijn, de 
regels van het toepasselijke internationale, nationale, regionale lokale recht of van het gewoonterecht. Zo 
dient u onder meer de regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten, inzake bescherming van de 
privacy en inzake bescherming van databanken te respecteren. 

Cultuurconnect stelt een testsleutel (“test key”) ter beschikking voor testdoeleinden op de 
Bibliotheekportalen catalogus api staging omgevingen. Het is niet toegestaan om de testsleutel te 
gebruiken voor productiedoeleinden. Als de afnemer de API in een productieomgeving wil gebruiken moet 
Cultuurconnect op de hoogte gebracht worden. Cultuurconnect kent dan na evaluatie, in overleg met de 
dataleveranciers, een productiesleutel (“production key”) toe specifiek voor de betreffende afnemer. Enkel 
met die sleutel mag de afnemer de API aanspreken vanuit zijn productieomgeving. Wijzigingen aan de 
applicatie na het verkrijgen van de productiesleutel moeten aan Cultuurconnect meegedeeld worden. 

De API-sleutel (“key”) die aan de afnemer wordt toegekend, dient enkel voor persoonlijk gebruik en mag 
niet worden overgedragen of meegedeeld aan een derde. 

Aantal oproepen – het aantal oproepen per afnemer is beperkt tot 1 oproep per 2 seconden. Indien een 
afnemer dit aantal overschreden heeft, kan hem het gebruiksrecht worden ontzegd voor de resterende tijd 
van de desbetreffende dag. Bij herhaaldelijke overschrijding van het maximaal aantal oproepen behoudt 
Cultuurconnect zich het recht voor om de afnemer zijn gebruiksrecht te ontnemen door zijn persoonlijke 
sleutel onbruikbaar te maken. 

Beschikbaarheid van API - Cultuurconnect geeft geen garanties over de beschikbaarheid van de API. 
Cultuurconnect behoudt zich het recht voor om te allen tijde de API te wijzigen of de beschikbaarheid ervan 
op te schorten of te beëindigen, zonder dat de afnemer in dat geval enig recht kan claimen op het gebruik 
van de API of enig recht op schadevergoeding wegens het niet beschikbaar zijn van de API. 

Gebrekkig functioneren van API - Cultuurconnect wijst elke aansprakelijkheid af voor het gebeurlijk 
gebrekkig functioneren van de API en is dus niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de 
afnemer zou lijden ten gevolge van het gebeurlijk gebrekkig functioneren van de API. 

Gegevens van de afnemer - Om gebruik te kunnen maken van de API dient de afnemer volgende 
gegevens te verstrekken: naam van de afnemer, contactinformatie, technische en functionele beschrijving 
van de applicatie. 

Vrijwaring – Door gebruik te maken van de API verbindt de afnemer zich ertoe om Cultuurconnect geheel 
en onvoorwaardelijk te vrijwaren voor elk nadeel en elke schade die Cultuurconnect lijdt ten gevolge van 
zijn onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van de API. De afnemer verbindt zich er ook toe om op eerste 
verzoek van Cultuurconnect op zijn persoonlijke kosten tussen te komen in elke hangende procedure 
ingeleid door derden lastens Cultuurconnect op grond van zijn ongeoorloofd gebruik of van schade 
veroorzaakt aan derden door in wezen ongeoorloofd gebruik van de API. 

Logging – Elke oproep van de API wordt in een centraal register opgeslagen en kan nadien gebruikt 
worden voor analyse en rapporteringsdoeleinden. Cultuurconnect kan de web server logs manueel of 
automatisch opvragen van de server die door de afnemer ingezet wordt voor publicatie zodat deze logs 
gekoppeld kunnen worden aan de API logs. Cultuurconnect kan de afnemer vragen een cookie door te 
sturen naar de bezoeker van zijn site om onderzoek te plegen naar terugkerende afnemers. Cultuurconnect 
wijst in dat geval elke aansprakelijkheid af in geval van schade voor de afnemer ten gevolge van het 
weigeren van een cookie. 

III. Betreffende het gebruik van de 
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Bibliotheekportalen databank 
De afnemer verbindt zich ertoe om de bepalingen van Titel 7 (databanken) van Boek XI Wetboek 
Economisch recht te respecteren en correct na te leven. 

Cultuurconnect behoudt zich het recht voor om iedere inbreuk op voormelde wet te laten sanctioneren via 
een burgerrechtelijke procedure of via de neerlegging van een strafrechtelijke klacht. 

IV. Betreffende het gebruik van de gegevens 
van de Bibliotheekportalen catalogus 
Cultuurconnect beheert en ontwikkelt de Bibliotheekportalen catalogus in functie van, en volgens afspraken 
met de openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Cultuurconnect kan niet verplicht worden om in 
functie van applicaties die ontwikkeld worden met behulp van de API gegevens bij te houden, te 
ontwikkelen, aan te bieden of andere activiteiten uit te voeren dan wat nodig is in functie van zijn 
dienstverlening aan de openbare bibliotheken. Cultuurconnect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
onvolledige of onjuiste informatie, noch voor enige schade die zou voortvloeien uit het ter beschikking 
stellen of uit het gebruik van de gegevens van de Bibliotheekportalen catalogus. 

De gegevens van de Bibliotheekportalen catalogus zijn beschermd overeenkomstig de bepalingen van Titel 
5 (auteursrecht en naburige rechten), Titel 6 (computerprogramma’s) en Titel 7 (databanken) van Boek XI 
Wetboek Economisch Recht, en elk ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. 

V. Algemene bepalingen 
Toepasselijk recht - Het Belgische recht is van toepassing op interpretatie en uitvoering van deze 
gebruiksvoorwaarden. In geval van geschil zijn enkel de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van het geschil. 

Deelbaarheid van clausules - De onwettigheid of nietigheid van één bepaling van deze 
gebruiksvoorwaarden zal geenszins de onwettigheid of nietigheid van de overige bepalingen in deze 
gebruiksvoorwaarden of van deze gebruiksvoorwaarden in z’n geheel met zich meebrengen. 
Cultuurconnect behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval de onwettige of nietige bepaling te 
vervangen door een werkbare en geldige bepaling. 
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Ondergetekende(n) onderschrijft deze gebruiksafspraken en waakt over de toepassing ervan in 
volgende applicatie: 

Omschrijving van de toepassing die u wilt ontwikkelen (uit het aanvraagformulier): 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

Functionele beschrijving (uit het aanvraagformulier): 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................ 

Technische beschrijving (uit het aanvraagformulier): 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................ 

Beschrijf de wijze waarop de toepassing het publieksbereik van een of meer openbare bibliotheken 
in Vlaanderen of Brussel bevordert. Geef aan in welke mate deze eigenschap van de toepassing 
zichtbaar is voor het publiek en een belangrijke functie is van de toepassing. (uit het 
aanvraagformulier): 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................ 

Geef aan of (uit het aanvraagformulier): 

(x) de toepassing niet commercieel van aard is 

( ) de toepassing commercieel van aard is 
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De opdrachtgever voor de ontwikkeling van de applicatie:  

 

Naam 

..........................................  

E-mailadres  

..........................................  

Datum  

.......................................... 

Handtekening  

.........................................  

 

Indien de technische afnemer zoals bedoeld in deze afspraken niet dezelfde is als de 
opdrachtgever, ondertekent ook hij: 

 

Naam 

..........................................  

E-mailadres  

..........................................  

Datum  

.......................................... 

Handtekening  

.........................................  

 


