/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen
xGRAB
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 zijn slechts toegankelijk voor en mogen slechts gebruikt worden door
houders van een gebruiksrecht.
De houder van het gebruiksrecht en elkeen die de gegevens of de diensten gebruikt, is op
de hoogte van en houdt zich aan de gebruiksdoelstellingen, beperkingen, voorwaarden en
modaliteiten van het gebruiksrecht.
De gebruiksvoorwaarden en -modaliteiten kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.
Deelnemers aan GDI-Vlaanderen kunnen de gegevens gebruiken met het oog op het
uitvoeren van taken van algemeen belang, in overeenstemming met het Besluit van de
Vlaamse Regering van 10 september 2010 betreffende de bepaling van de nadere regels
voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers GDI-Vlaanderen van de
geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI (B.S.
07.10.2010).
Alle gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn voor deze categorie van gebruikers zijn
opgenomen in bovenstaand besluit
Instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen, kunnen de gegevens gebruiken
met het oog op het uitvoeren van taken van algemeen belang, in overeenstemming met het
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels
voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDIVlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd
aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang (B.S. 21.11.2011).
Dit toegangs- en gebruiksrecht is contractueel vastgesteld en geldt voor 1 jaar.
Alle gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn voor deze categorie van gebruikers zijn
opgenomen in bovenstaand besluit.
Voor partijen die geen instanties zijn geldt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar intern
gebruiksrecht zonder commerciële doelstellingen. Volgende regelingen zijn van
toepassing:
a)De houder van het gebruiksrecht is verantwoordelijk voor het rechtmatige gebruik van de
gegevens en de diensten via dewelke de gegevens beschikbaar zijn.
b)De houder van het gebruiksrecht gebruikt de gegevens en de diensten op eigen risico.
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Binnen de grenzen vastgesteld door de wet, kunnen de eigenaar, de beheerder en de
verstrekker van de gegevens en de diensten niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade ten gevolge van of naar aanleiding van het gebruik ervan.

-

-

c)De houder van het gebruiksrecht is verplicht :
i.elk onrechtmatig gebruik of onrechtmatige toegang te vermijden;
ii.adequate en afdoende technologische en organisatorische maatregelen te treffen om
onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik of toegang te voorkomen;
iii.de eigenaar, de beheerder en de verstrekker van de gegevens en diensten te vrijwaren
voor aanspraken van anderen, voortvloeiend uit of verband houdend met de al dan niet
onrechtmatige wijze waarop de gegevens en/of de diensten worden gebruikt;
iv.zich te onthouden van het stellen van handelingen die de beschikbaarheid van de
gegevens en diensten toegevoegd aan de GDI hinderen en zich te onthouden van elk
gebruik dat als doel of gevolg heeft schade te berokkenen aan de eigenaar, beheerder of
verstrekker ervan;
v.in alle publicaties, rapporten, verslagen en kaartmateriaal waarin gebruik of melding
wordt gemaakt van de gegevens, de bron en de eigendom van de gegevens op te nemen:
xGRAB, AGIV.
vi.eventuele fouten of tekortkomingen, die vastgesteld worden in, of in verband met de ter
beschikking gestelde gegevens, zowel voor wat betreft de inhoud, als voor wat betreft het
gebruik, te melden aan AGIV.
Indien de houder van het gebruiksrecht de uitvoering van één of meer van zijn activiteiten,
geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een opdrachtnemer, kan deze opdrachtnemer toegang
tot de gegevens en diensten verleend worden en kan die opdrachtnemer de gegevens en
diensten gebruiken voor de uitvoering van de taak die hem is toevertrouwd. De
voorwaarden voor de toegang en het gebruik, alsook de contractuele bepalingen zijn ook
van toepassing op deze opdrachtnemer. De houder van het gebruiksrecht neemt alle
adequate en afdoende maatregelen opdat de opdrachtnemer enkel toegang heeft tot de
gegevens en de diensten voor de taken die hem zijn opgedragen en te voorkomen dat die
worden gebruikt buiten de grenzen van de taak die hem is toevertrouwd. Bij de aanvang
van de opdracht brengt de houder van het gebruiksrecht de opdrachtnemer op de hoogte
van de voorwaarden en beperkingen voor de toegang en het gebruik.
Van de gegevens mogen in kleine hoeveelheden papieren werkdocumenten afgeleid
worden door middel van plotters of kopieerapparatuur.
De gegevens mogen niet gepubliceerd, publiek gemaakt of aangeboden worden zonder
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AGIV.
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