Overeenkomst Gopress scholentoegang

Overeenkomst
Gopress scholentoegang via de bib
Tussen:
De openbare bibliotheek
Naam
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Naam contactpersoon
E-mail contactpersoon
De lagere of secundaire school
Naam
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Aantal leerlingen (indicatief)
Aantal leerkrachten (indicatief)
Naam contactpersoon
E-mail contactpersoon
Telefoon contactpersoon
Die het Internet raadpleegt via volgende IP adres:
IP-adres 1 van de school
IP-adres 2 van de school
<kopieer deze lijn voor extra IP>
Komen overeen dat
De bibliotheek een online toegang tot het Gopress Krantenarchief verleent aan de school
krachtens haar overeenkomst met Bibnet.
De school verklaart kennis te hebben genomen van de bepalingen en voorwaarden die
gelden bij de raadpleging binnen haar muren zoals hieronder opgenomen.
Handtekening, datum en naam schooldirectie:

Handtekening, datum en naam bibliothecaris:
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Bepalingen en voorwaarden voor online toegang tot Gopress Krantenarchief
1. Deze overeenkomst is enkel van toepassing als de lagere of secundaire school
binnen het grondgebied ligt van de gemeente van de openbare bibliotheek.
2. Deze overeenkomst is enkel van toepassing als de openbare bibliotheek een
abonnement heeft op het Gopress Krantenarchief en zolang dat abonnement loopt.
3. De toegang tot het raadplegen van het Gopress Krantenarchief die de openbare
bibliotheek krachtens haar overeenkomst met Bibnet aan de school verleent, is
mogelijk op basis van de raamovereenkomst tussen Gopress en Bibnet waarop de
licentiebepalingen voor de openbare bibliotheek rusten.
4. De toegang tot het Gopress Krantenarchief omvat het aanbod van kranten en
tijdschriften zoals vervat in het abonnement van de openbare bibliotheek.
Krantenartikels zijn voor de school raadpleegbaar vanaf twee dagen na publicatie,
tijdschriftartikels zijn raadpleegbaar vanaf veertien dagen na het publicatie van het
tijdschrift.
5. Het Gopress Krantenarchief is toegankelijk binnen de muren van de school. Deze
toegang wordt ingesteld op basis van het IP-adres (of de IP-adressen) van de school.
Zonder opgave van het IP-adres van de school kan de toegang niet worden
geactiveerd.
6. Communicatie over IP-adreswijzigingen, activering en toegangsproblemen kunnen
gericht worden aan de bibliotheek. Enkel de bibliotheek kan contact opnemen met
Bibnet.
7. Door het aangaan van deze overeenkomst aanvaardt de school de
gebruiksvoorwaarden van Gopress, zoals geafficheerd op
http://www.gopress.be/nl/textpanel/Id/2.
8. Onverminderd de bepalingen in de gebruiksvoorwaarden is de toegang tot, het
gebruik en de reproductie van artikels door onderwijzend personeel en leerlingen
enkel toegestaan ter illustratie van onderwijs, en dit op voorwaarde van correcte
bronvermelding. Inbegrepen is het plaatsen van artikels op de afgesloten digitale
leeromgeving van de school.
9. Deze overeenkomst wordt door de openbare bibliotheek bezorgd aan Bibnet vzw
(Priemstraat 51, 1000 Brussel), bij voorkeur als digitaal ingevuld en daarna (voor de
handtekeningen) gescand document, als e-mail aan helpdesk@bibnet.be met
vermelding ‘Mediargus schooltoegang in <gemeente>’.
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