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Essentie

Doelen1 

De doelen van deze Licentie zijn:
zo groot mogelijke verspreiding van het werk;•	
ontwikkeling van een duurzame en veerkrachtige financiële •	
geldstroom in het algemeen belang van de geest en intentie van 
het werk en haar gemeenschap van deelgevers;
billijke financiële beloning voor iedereen die een bijdrage levert •	
aan de verspreiding en ontwikkeling van het werk;
voorkomen en vermijden van onbillijk financieel voordeel;•	
aanwakkeren van innovaties en uitbreidingen en deze slagvaardig •	
opnemen in toekomstige versies van het werk;
kunnen werken op basis van vrijheid, verantwoordelijkheid, •	
vertrouwen en overvloed; en
borgen van de ontwikkelsnelheid, kwaliteit, samenhang en •	
consistentie voor alle deelgevers van het werk.

Menselijk leesbare en juridische versie2 

Dit eerste deel van dit document is de vereenvoudigde—menselijk 
leesbare—versie van de licentie. Het tweede deel van dit document 
betreft de juridische versie.

Creative Commons by-nc-sa als Bronlicentie3 

Deze licentie is uitsluitend geldig in combinatie met de bronlicentie 
en is aanvullend op en/of vervangt delen van de bronlicentie zoals 
aangegeven.

Naamsvermedling-ConditioneelCommercieel-Gelijk delen 4 
(BY-CC-SA)

Je mag:
Delen•	 —het werk uitvoeren, kopiëren, verspreiden en onder 
bepaalde voorwaarden voor commerciële doeleinden gebruiken;
Remixen•	 —afgeleide werken maken.



6

Aardbron 30 Licentie

Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding•	 —Je dient bij het werk de door de maker 
aangegeven naam te vermelden, maar niet zodanig dat de indruk 
gewekt wordt dat zij instemmen met jouw werk of jouw gebruik 
van het werk.
Conditioneel Commercieel•	 —Je mag het werk voor commerciële 
doeleinden gebruiken als je:

deze licentie door jou en een licentiegever getekend •	
deponeert bij de maker, hetgeen jou tevens licentiegever 
maakt;
30% van de daarmee direct of indirect verkregen omzet per •	
omgaande vergoed aan de tekenende licentiegever; en
een licentiegever onvoorwaardelijk in de gelegenheid stelt •	
die omzet te controleren en verifiëren.

Gelijk delen•	 —Indien je het werk bewerkt dien je het daaruit 
ontstane werk uitsluitend krachtens deze zelfde licentie te 
verspreiden.

Bij hergebruik of verspreiding dien je de licentievoorwaarden van dit 
werk kenbaar te maken aan derden.

Je mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker.

Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele 
rechten van de maker, of deze te beperken.

Vermelding van beeldmerken en logo’s5 

Toon op afgeleide werken altijd de volgende beeldmerken en logo’s:

COMMERCIËLE LICENTIE

AARDBRON 30

AARDBRON

 



7

Aardbron 30 Licentie

Aardbron 30 Conditioneel-Commerciële Licentie

Deze licentie vervangt alle voorgaande licenties.

Het werk (als hieronder omschreven) wordt ter 
beschikking gesteld overeenkomstig de voorwaarden 
van deze Aardbron 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.

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.

Deze licentie is uitsluitend geldig in combinatie met de 
Bronlicentie en is aanvullend op en/of vervangt delen 
van de Bronlicentie zoals aangegeven. In geval van twijfel 
prevaleert altijd de officiële Bronlicentie.
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Definities1 

’1(a) Bronlicentie’—de Creative Commons Juridische Overeenkomst 
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0.

‘1(b) Maker’—Aardbron. Aardbron is een handelsmerk van AardRock B.V.

‘1(c) Spel’—Indien het Werk een spel betreft, zullen de spelregels, 
algoritmen en vormgeving, waaronder visuele en kinestetische 
aspecten, van het Werk voor de toepassing van deze Licentie als een 
Afgeleid Werk worden beschouwd.

Beperkingen van de uitsluitende rechten2 

Conform Bronlicentie.

Conditioneel-Commerciële licentieverlening3 

Met inachtneming van de voorwaarden van de Bronlicentie mag de 
Gebruiker de rechten uitoefenen:

op een wijze die in de eerste plaats is bedoeld voor of is gericht op 3(a) 
zakelijk of persoonlijk financieel gewin, mits: 

de Gebruiker en een Licentiegever beiden de Licentie i. 
ondertekenen en deponeren bij de Maker, hetgeen de Gebruiker 
tevens een Licentiegever maakt;
30% van dit financieel gewin per omgaande ten bate komt aan ii. 
de tekenende Licentiegever;
de Licentiegever tenminste één keer per kwartaal de Maker een iii. 
overzicht van het financiële gewin voorvloeiend uit het Werk 
overlegd; en
de Gebruiker aan welke Licentiegever dan ook onvoorwaardelijk iv. 
toegang geeft tot alle op de zaak betrekking hebbende 
gegevens teneinde een correcte vaststelling van dat financiële 
gewin vast te stellen en te kunnen verifiëren. 

Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn hierbij voorbehouden 
aan de Maker, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechten die 
in de artikelen 4(f) en 4(g) van de Bronlicentie worden genoemd. 

http://creativecommons.nl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/legalcode
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Beperkingen4 

Conform Bronlicentie.

Garantie en vrijwaring5 

Conform Bronlicentie.

Beperking van de aansprakelijkheid6 

Conform Bronlicentie.

Beëindiging7 

Conform Bronlicentie.

Diversen8 

Conform Bronlicentie.
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Aansprakelijkheid en merkrechten van Aardbron

Aardbron stelt geen enkele garantie met betrekking tot het Werk. 
Aardbron kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden 
jegens de Gebruiker of derden voor enigerlei schade met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot enige algemene, bijzondere, incidentele 
of gevolgschade voortvloeiend uit deze Licentie. Onverminderd 
het bepaalde in de twee (2) voorgaande volzinnen is Aardbron 
gebonden aan alle rechten en verplichtingen van de Licentiegever 
indien Aardbron zichzelf uitdrukkelijk kenbaar gemaakt heeft als de 
Licentiegever krachtens deze Licentie.

Met uitzondering van het beperkte doel om iedereen erop te wijzen 
dat het Werk in licentie is gegeven krachtens de Aardbron 30 Licentie 
geeft Aardbron aan geen van de partijen toestemming om gebruik 
te maken van de merknaam ‘Aardbron’, enige daarmee verband 
houdende merknamen dan wel het logo van Aardbron gebruiken 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aardbron. 
Het geoorloofde gebruik dient in overeenstemming te zijn met de 
alsdan geldende richtlijnen betreffende het gebruik van merknamen 
van Aardbron zoals die bekend worden gemaakt op de website of 
anderszins van tijd tot tijd, desgevraagd, ter beschikking worden 
gesteld. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat deze 
merkrechtelijke beperking geen deel uitmaakt van de Licentie.

U kunt contact opnemen met Aardbron via 
http://aardbron.nl/contact/.

http://aardbron.nl/contact/

	Essentie
	Doelen
	Menselijk leesbare en juridische versie
	Creative Commons by-nc-sa als Bronlicentie
	Naamsvermedling-ConditioneelCommercieel-Gelijk delen (BY-CC-SA)
	Vermelding van beeldmerken en logo’s

	Aardbron 30 ConditioneelCommerciële Licentie
	Definities
	Beperkingen van de uitsluitende rechten
	ConditioneelCommerciële licentieverlening
	Beperkingen
	Garantie en vrijwaring
	Beperking van de aansprakelijkheid
	Beëindiging
	Diversen


