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Dit reglement bevat de reglementen en voorwaarden voor het gebruik van de websites van het CBG, waaronder
cbg.nl, cbgverzamelingen.nl, cbgbibliotheek.nl, cbgfamiliewapens.nl, cbgfamilienamen.nl, cbgstambomen.nl en
wiewaswie.nl Bij gebruik van deze websites (of de van de informate die er op is te vinden), wordt kennisname
van, en instemming met deze voorwaarden verondersteld. Het CBG is maker van deze voorwaarden en kan deze
wijzigen. Een geregistreerde gebruiker op een CBG-website die bij eerste registrate heee ingestemd met deze
voorwaarden, zal bij wijziging van de voorwaarden opnieuw om instemming worden gevraagd.
Algemeen
Het CBG is onder de naam “Stchtng Centraal Bureau voor Genealogie” ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Den Haag, onder nummer 41149193.
Gebruik van de websites
Op de verschillende websites en het erin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht,
naburige rechten) die toekomen aan het CBG of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen
onder de in dit document vermelde gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. Een deel van het materiaal
behoort tot het publieke domein; dit is in voorkomende gevallen als zodanig aangegeven. De websites en de
databanken erbij behorend mogen bovendien, op basis van het databankrecht, niet zonder toestemming van het
CBG in hun geheel of in substantile delen worden gekopieerd.
Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artkel 4.1) op de websites en
het erin opgenomen materiaal mogen alleen gebruikt worden voor historisch (waaronder genealogisch)
onderzoek. Raadpleeg voor nadere informate de apart aangeboden privacyverklaring.
Het materiaal op de websites mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor nietcommercieel persoonlijk gebruik. Het op de verschillende websites verkregen materiaal mag niet worden
verveelvoudigd en openbaar gemaakt voor commerciile doeleinden zonder schrieelijke toestemming van het
CBG.
U dient zelf na te gaan of uw gebruik van persoonsgegevens uit het materiaal valt onder de AVG en zo ja welke
eisen dit voor u oplevert. Het CBG kan hierbij adviseren maar geee daarbij geen enkele garante.
Toegang tot de collecte
De index op de collectes van het CBG is grats te raadplegen. Voor inzage van (delen van) de digitale beeldenverzameling wordt een vergoeding gevraagd. Ook voor het gebruik van uitgebreidere (zoek)mogelijkheden kan
een betaald abonnement voor een bepaalde periode noodzakelijk zijn. Toegang tot specifeke (delen van)
websites kan door het CBG worden gecombineerd in één abonnement of een anderszins betaalde toegangsvorm.
Prijzen voor de toegang, of voor andere diensten van het CBG zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW en
kunnen jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met de CPI.
Beschikbaarheid
Het CBG zal zijn best doen de websites op ieder moment beschikbaar te laten zijn, maar doet geen garantes.
Het CBG behoudt zich het recht voor om (delen van) het via de websites beschikbare materiaal aan te passen of
te verwijderen. Hoewel het CBG alle redelijke maatregelen heee genomen om de beschikbaarheid van de

websites en het materiaal te verzekeren kan het gebeuren dat een of meerdere websites om technische redenen
tjdelijk niet bereikbaar zijn. Het CBG aanvaardt hiervoor geen schadeclaims.
Links naar andere websites
Onze websites bevaten links naar andere websites. Het CBG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of
de inhoud van die websites.
Wetelijke bepaling
Dit reglement, en de hierbij behorende privacyverklaring, is opgesteld onder Nederlands recht. Geschillen die
hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter te Den Haag.

General Terms and Conditons
Rules and regulatons for using the websites of the CBG|Center for family history
dated 15 September 2020

These regulatons contain the terms and conditons for the use of the CBG's websites, including cbg.nl,
cbgverzamelingen.nl, cbgbibliotheek.nl, cbgfamiliewapens.nl, cbgfamilienamen.nl, cbgstambomen.nl and
wiewaswie.nl. When using these websites (or the informaton that can be found on them), it is assumed that
these conditons have been inspected and approved. The CBG is the creator of these terms and conditons, and it
may amend them. If a registered user on a CBG website agreed to these terms and conditons on inital
registraton, they will be requested to approve the terms and conditons again if they are amended.
General
The CBG is registered with the Chamber of Commerce in The Hague as ‘Stchtng Centraal Bureau voor
Genealogie’ under number 41149193.
Use of the websites
The various websites and the material included therein are subject to rights (copyright, database rights,
neighbouring rights) accruing to the CBG or other enttled partes. As a result, this material may only be reused
under the conditons of use set out in this document. Part of the material belongs to the public domain; this is
indicated where appropriate. Moreover, based on database rights, the websites and the databases that form part
of them may not be copied in full or in substantal part without the CBG's consent.
Personal data within the meaning of the General Data Protecton Regulaton (GDPR, Artcle 4.1) on the websites
and the material included therein may only be used for historical research, including genealogical research. For
further informaton, please consult the separate privacy statement ofered.
The material on the websites may be freely reused for non-commercial personal use, provided that it is
unchanged and references the source. Without the writen consent of the CBG, the material obtained on the
various websites may not be reproduced and disclosed for commercial purposes.
You must verify for yourself whether your use of personal data from the material is subject to the GDPR and, if
so, what requirements arise for you. The CBG may advise in this mater, but it ofers no guarantee whatsoever.

Access to the collecton
The index to the CBG's collectons can be consulted free of charge. A fee is requested for inspectng part or all of
the digital image collecton. Paid subscripton for a certain period may also be necessary to use more extensive
search optons, among other features. The CBG may combine access to specifc websites or parts of websites in a
single subscripton or another type of paid access.
Prices for access or for other CBG services as stated on the website are inclusive of VAT and may annually be
raised by the CPI as of 1 January.
Availability
While the CBG will do its utmost to make the websites available at any tme, it ofers no guarantees.
The CBG reserves the right to modify or remove part or all of the material available on the websites. Although
the CBG has taken all reasonable measures to ensure the availability of the websites and the material, one or
more websites may temporarily be unavailable for technical reasons. The CBG does not accept any claims for
damages in this respect.
Links to other websites
Our websites feature links to other websites. The CBG is not responsible for the availability or content of those
websites.
Statutory provision
These regulatons, and the accompanying privacy statement, have been drawn up under Dutch law. Any disputes
ensuing from these regulatons will be submited to the Dutch court in The Hague.

