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 Gebruiksvoorwaarden voor ICD-11, ICD-10, ICF en ICHI  

Door het gebruiken van de digitale Nederlandstalige gegevensbestanden van de ICD-11, ICD-

10, ICF en ICHI (hierna: ‘de Nederlandstalige WHO-classificaties’) komt een gebruikers-

overeenkomst tussen U en het WHO-FIC CC NL tot stand. Daardoor verplicht u zich te houden 

aan onze voorwaarden voor beschikbaarstelling. Deze omvatten: 

§ 1 Auteursrecht/gebruiksbepalingen voor de Nederlandstalige WHO-classificaties: 
 

1. Met inachtneming van het verbod om wijzigingen in het bestand aan te brengen anders dan 
bepaald in de Auteurswet volgens Hoofdstuk 6 artikel 45m en de verplichting van correct 
bronvermelding § 6 artikel 15a lid 4, beschikt u over het gebruiksrecht van dit werk. 

 

2. Degene die het bestand heeft verkregen is niet bevoegd het bestand, deels of volledig aan 
derden door te geven. Degene die het bestand heeft verkregen of gekocht is bevoegd van het 
bestand afgeleide toepassingen in delen of in volledigheid te produceren. Voor  verhandelen is 
een afzonderlijke licentie vereist. 

3. Indien U bestandsgegevens in delen of volledig aan derden wilt doorgeven 
(vermenigvuldigen), dan zijn de volgende bepalingen van kracht en verplicht u zich deze 
bepalingen eveneens aan derden door te geven: 

a. Bij het doorgeven van delen of het volledige bestand aan derden is het niet toegestaan 
veranderingen aan te brengen in de structuur of regels van de Nederlandstalige WHO-
classificaties. 

b. Toepassingen mogen geen commerciële uitingen bevatten. Op het eigen product van 
toepassing zijnde aanduidingen zijn in beperkte en gepaste wijze toegestaan. Deze 
aanwijzingen mogen geen deel uitmaken van de tekst van het bestand zelf. 

 

§ 2 Garantie en aansprakelijkheid: 

4. Het WHO-FIC CC NL is niet aansprakelijk voor tijdens de productie en bewerking van het 
bestand ontstane fouten, noch voor de gevolgen van gebruik en/of bewerking van het 
bestand. 

5. U vrijwaart het WHO-FIC CC NL van aansprakelijkheid die ontstaat indien u de rechten van 
derden bij verspreiding en uitgave van bestanden schaadt volgens §1 (3) van dit verdrag. 
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