Gebruiksvoorwaarden
KADSCAN
Gescande, gegeorefereerde kopies van de kadastrale perceelsplans met
perceelsidentificatie

Iedere gebruiker dient een licentieovereenkomst te tekenen waarin onderstaande
voorwaarden van gebruik worden opgelegd.
De gebruiker verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden met m.b.t. het gebruik
en de verspreiding van de gegevens:
1) De gegevens mogen door de gelicentieerde instelling enkel gebruikt worden in het kader
van haar wettelijke en/of statutaire opdrachten.
2) Deze gegevens mogen niet worden verspreid of ter beschikking gesteld van derden
anderen dan degene die voor de instelling een opdracht uitvoeren en dit voor de duur
van deze opdracht. In dat geval moet aan deze derden worden meegedeeld dat de
gegevens eigendom zijn van de AKRED en beschermd door de Wet van 30 juni 1994
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
3) Kopies van deze gegevens mogen door de gebruiker enkel als intern werkdocument
worden aangewend.
4) Alleen de AKRED is bevoegd om kadastrale uittreksels en afschriften uit de kadastrale
bescheiden af te leveren.
5) De gebruiker heeft niet het recht de gegevens te commercialiseren.
6) Het is niet toegelaten de KADSCAN-gegevens te publiceren op internet.
7) Het OC GIS-Vlaanderen en de AKRED zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade
dewelke de gebruiker of derden zouden lijden ten gevolge van of naar aanleiding van het
gebruik van deze gegevens. Noch het OC GIS-Vlaanderen, noch de AKRED garanderen
de juridische en feitelijke juistheid van de gegevens. De gebruiker bepaalt zelf de
waarde die hij eraan geeft. KADSCAN is geen juridisch bestand en vervangt op geen
enkele wijze het origineel kadastraal perceelplan.
8) Deze cartografische gegevens mogen niet worden gelinkt met persoonlijke of fiscale
gegevens uit andere databanken, zodat mogelijks afbreuk zou kunnen worden gedaan
aan recht op privacy van de eigenaars of aan de geheimhouding opgelegd door de
belastingwetten.
9) De gebruiker zal in alle publicaties, rapporten, verslagen en kaartmateriaal waarin
melding wordt gemaakt van de gegevens refereren naar KADSCAN (OC GIS-Vlaanderen
– AKRED).
10) De gebruiker zal voor alle digitale afgeleide bestanden een metadata-fiche invullen hetzij
schriftelijk volgens een formulier dat bij het OC GIS-Vlaanderen kan opgevraagd worden,
hetzij op de Internet-site in de rubriek “metadatabank” van het OC GIS-Vlaanderen.
Hierin wordt o.a. melding gemaakt over alle documenten waarin de verwijzing van 8)
vermeld staat.
11) Alle digitale afgeleide bestanden voor zover er geen wettelijke of commerciële restricties
gelden, worden ingebracht in GIS-Vlaanderen.
12) De gebruiker is verantwoordelijk voor elk onrechtmatig gebruik of verspreiding van deze
gegevens en de eventuele schade die hieruit zou voortvloeien voor het OC GISVlaanderen en/of de AKRED.

