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Licentieovereenkomst voor opname proefschrift in het Institutioneel 
Repositorium van Universiteit Leiden 

Door dit document te ondertekenen en in te dienen, geeft u (als auteur of 
auteursrechthebbende) Leiden Universiteit het niet-exclusieve recht tot 
wereldwijde openbaarmaking van het proefschrift in digitale vorm. 
 
- met inachtneming van artikel 18 van het Promotiereglement van de Universiteit Leiden 2018 

De Promovendus:  
- geeft de Universiteit Leiden toestemming zijn/haar proefschrift wereldwijd beschikbaar te stellen in digitale 
vorm. Deze toestemming is niet-exclusief;  
- geeft de Universiteit Leiden toestemming zijn/haar proefschrift om te zetten in andere bestandsformaten of 
naar andere media met het doel de toekomstige toegankelijkheid te waarborgen, dit alles zonder de inhoud 
aan te tasten;  
- geeft de Universiteit Leiden toestemming één of meer reservekopieën van dit proefschrift te maken en deze 
te bewaren met het oog op veiligheid en behoud van de bestanden;  
- verklaart dat het proefschrift zijn/haar eigen werk is;  
- verklaart dat de elektronische en gedrukte versies inhoudelijk identiek zijn. Alle afbeeldingen (foto's, tabellen 
etc.) die in de gedrukte versie staan zijn ook integraal in de elektronische versie opgenomen;  
- verklaart tevens dat zijn/haar proefschrift naar beste weten geen inbreuk maakt op intellectuele 
eigendomsrechten van anderen;  
- verklaart dat bij overdracht van zijn/haar intellectuele eigendomsrechten op het proefschrift aan een derde 
zal bedingen dat deze de licentie in stand zal laten en deze overeenkomst zal overnemen; 
- verleent de onderhavige licentie voor onbepaalde duur;  
- verklaart afstand te doen van het recht deze licentie middels opzegging of ontbinding te beëindigen;  
- verklaart dat hij/zij, voor enige bijdrage gebaseerd op werk dat gesponsord of gesubsidieerd werd door een 
andere instelling of organisatie dan de Universiteit Leiden, voldaan heeft aan alle verplichtingen ten aanzien 
van openbaarmaking die door deze sponsor, instelling of organisatie zijn opgelegd;  
- verklaart dat hij/zij het recht heeft om de toestemming te verlenen zoals neergelegd in deze licentie, 
behoudens de uitzonderingen hieronder vermeld:  

1. met betrekking tot het materiaal vervat in hoofdstuk(ken) _________ bezit hij/zij (deels) geen intellectuele 
eigendomsrechten en/of copyright. Voor dit materiaal heeft hij/zij de volle toestemming van de rechthebbende 
om de Universiteit Leiden deze licentie te verlenen. In de tekst of inhoud van deze hoofdstukken is duidelijk 
aangegeven om welk materiaal het gaat en wat de herkomst is;  

2. Het materiaal vervat in hoofdstuk(ken) _________ is of wordt binnen twaalf maanden ter publicatie 
aangeboden. In afwachting van acceptatie moet dit materiaal onder embargo worden gesteld voor [selecteer] 
zes maanden / één jaar / achttien maanden. Indien het door de uitgever geaccepteerd wordt, zal hij/zij een 
kopie van de met de uitgever gemaakte afspraken aan de Universiteit Leiden (t.a.v. Universitaire Bibliotheken 
Leiden – MDA, Van Steenis Building, Postbus 169, 2300 AD Leiden) toesturen. Indien en voor zover die 
afspraken daartoe noodzaken zal het embargo met een periode van maximaal twee jaar verlengd worden. 
Indien die afspraken het wenselijk maken het materiaal voor een periode langer dan twee jaar onder embargo 
te stellen, zal het College voor Promoties van de Universiteit Leiden, gelet op de met de uitgever gemaakte 
afspraken en gelet op de eventuele nadere toelichting daarop van de promovendus, de duur van het embargo 
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in alle redelijkheid vaststellen.  

3. Het materiaal vervat in hoofdstuk(ken) _________ is door een uitgever geaccepteerd voor publicatie. De met 
de uitgever gemaakte afspraken (waarvan een kopie aan deze overeenkomst wordt gehecht) noodzaken ertoe 
dit materiaal onder embargo te stellen voor [selecteer] zes maanden / één jaar / twee jaar.  

4. Het materiaal vervat in hoofdstuk(ken) _________ is al gepubliceerd of door een uitgever geaccepteerd voor 
publicatie. De met de uitgever gemaakte afspraken (waarvan een kopie aan deze overeenkomst wordt 
gehecht) maken het wenselijk dit materiaal voor een periode langer dan twee jaar onder embargo te stellen. 
Het College voor Promoties van de Universiteit Leiden zal, gelet op de met de uitgever gemaakte afspraken en 
gelet op de eventuele nadere toelichting daarop van de promovendus, de duur van het embargo in alle 
redelijkheid vaststellen.  

De Universiteit Leiden:  
- verklaart de licentie niet te zullen overdragen aan een derde;  
- verklaart het digitale exemplaar van het proefschrift te hebben ontvangen;  
- zal, indien de uitgever bezwaar maakt tegen het aflopen van het hierboven bedoelde embargo, de 
promovendus vrijwaren tegen schadeclaims van de uitgever terzake.  

Als tegemoetkoming in de drukkosten van het proefschrift ontvangt de promovendus een vergoeding 
van €500,-, uit te betalen door de Universiteitsbibliotheek na ontvangst van vier exemplaren van het 
proefschrift, ontvangst van het proefschrift in elektronische vorm en ontvangst van de ondertekende licentie 
voor de niet-exclusieve openbaarmaking van het proefschrift in digitale vorm.  

Promovendus Universiteit Leiden (gelieve in blokletters in te vullen)  

Naam:  
 
Geboortedatum:          BSN:  
 
Titel proefschrift: 
  

Promotiedatum: 
 

Postadres:  
 
Telefoonnummer:      Emailadres:  

IBAN nummer van de promovendus:  

Handtekening:  

Plaats en datum:  

Namens het College van Bestuur  
 
Naam:        Handtekening:  
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Plaats en Datum:  


