/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen
Topografische kaart NGI 1 : 50 000, raster, opname 2001 - 2007
Voor taken van algemeen belang - GDI-Vlaanderen deelnemers
De gebruiker verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden m.b.t. het gebruik en de
verspreiding van de gegevens:
-

-

-

-

-

Voor het gebruik door deelnemers aan GDI-Vlaanderen is, na toevoeging van de dataset
aan de GDI-vlaanderen, het Besluit van de Vlaamse regering voor toegang tot en gebruik
van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI
van toepassing.
De gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.
De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor dienstnoodwendigheden.
De gebruiker kan de gegevens slechts ter beschikking stellen van een derde partij in het
geval dat aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:
- de derde partij voert werken uit voor de gebruiker die inherent zijn aan de diensten van de
gebruiker;
- het gebruik van de gegevens door de derde partij is beperkt tot het uitvoeren van de
opdracht;
- de derde partij behandelt de gegevens als vertrouwelijk;
- de gebruiker brengt de derde partij op de hoogte van de eigendom en de bescherming
van de gegevens door de wetgeving inzake auteursrechten;
- de gebruiker ziet toe op de naleving van de gebruiksvoorwaarden door de derde partij en
brengt de derde partij schriftelijk op de hoogte van de regels van het gebruiksrecht.
Van de gegevens mogen in kleine hoeveelheden papieren werkdocumenten afgeleid
worden door middel van plotters of kopiëerapparatuur.
De gebruiker heeft niet het recht de gegevens aan te wenden voor commerciële
doeleinden.
De gebruiker verwerft via deze overeenkomst niet het recht om de gegevens op internet te
publiceren, tenzij hiervoor toestemming verleend is door de eigenaar(s).
Noch de eigenaar(s), noch het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van of naar aanleiding van
het gebruik van de gegevens.
De gebruiker is ertoe gehouden om eventuele fouten of tekortkomingen, die vastgesteld
worden in, of in verband met de ter beschikking gestelde data, zowel voor wat betreft de
inhoud, als voor wat betreft het gebruik, te melden aan de eigenaar(s) of het Agentschap
voor Geografische Informatie Vlaanderen.
De gebruiker zal in alle publicaties, rapporten, verslagen en kaartmateriaal waarin gebruik
of melding wordt gemaakt van de gegevens, de bron en de eigendom van de gegevens
opnemen (zie verder).

www.vlaanderen.be/digitaalvlaanderen
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De gebruiker zal de, van de gegevens, afgeleide digitale GIS-bestanden beschrijven in de
metadatabank van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
(http://www.agiv.be).
De, van de gegevens, afgeleide digitale GIS-bestanden worden ingebracht in GISVlaanderen, voor zover er geen wettelijke of commerciële restricties gelden.
Opmerking: Deze dataset wordt, in de mate van het mogelijke, binnen de 14 dagen
geleverd, uitgezonderd in de maand augustus (geen leveringen). Bij misbruik van de
bestelprocedure wordt geen gevolg gegeven aan de bestelling.
Bij niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden is het Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen gerechtigd om de toegang tot de applicatie aan de gebruiker te
ontzeggen.
Topografische kaart 1/50.000, raster, NGI, © Nationaal Geografisch Instituut
Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut) en
zijn beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten.
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