Gebruik
NAVSTREETS Raster
De gebruiker verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden m.b.t. het gebruik en de
verspreiding van de gegevens:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

De gebruiker verwerft een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de
geleverde informatie (gegevens, documentatie, ...).
Het gebruik is beperkt tot de uitvoering van openbare taken of opdrachten.
Het gebruik heeft geen commerciële doelstelling.
Van de gegevens mogen in kleine hoeveelheden papieren werkdocumenten afgeleid worden
door middel van plotters of kopieerapparatuur.
Het gebruik voor promotie- of demonstratiedoeleinden voor zover kaderend in het uitvoeren
van de opdrachten van de deelnemer van GIS-Vlaanderen en voor zover niet gericht naar
promotie van derden (niet-deelnemers GIS-Vlaanderen), moet wel mogelijk zijn.
Het gebruiksrecht heeft enkel betrekking op gegevens die gelegen zijn binnen het
grondgebied van het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De gebruiker kan de geleverde informatie en/of afgeleide informatie niet doorgeven aan of
ter beschikking stellen van derden.
De geleverde informatie en/of afgeleide informatie kan wel ter beschikking gesteld worden
van andere gerechtigde gebruikers voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
openbare taken en opdrachten van beide partijen.
De gebruiker kan de geleverde informatie en/of afgeleide informatie bovendien ter
beschikking stellen van een derde partij in het geval dat aan elk van volgende voorwaarden
is voldaan:
a. de derde partij voert werken uit voor de gebruiker die inherent zijn aan de diensten
van de gebruiker;
b. het gebruik van de gegevens door de derde partij is zowel in tijd als voor wat
betreft het gebruiksdoel, beperkt tot het uitvoeren van de opdracht;
c. de derde partij behandelt de gegevens als vertrouwelijk;
d. 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 kan de geleverde informatie of afgeleide informatie gebruiken in publicaties.
Onder publicatie wordt hierbij meer bepaald het volgende verstaan:
a. Al dan niet cartografisch gecombineerd met andere informatie, publiceren als kaart
op papier, statisch digitaal document of cartografisch beeldbestand, van beperkte
omvang.
Het is niet toegestaan de geleverde gegevens te gebruiken voor het publiceren
van bvb een (bovengemeentelijk) gebiedsdekkende stratengids/atlas/kaart.
Voorbeelden zijn een beperkt kaart-uittreksel in een tijdschrift, op een
informatiefolder, in een boek dat door of in opdracht van de gebruiker wordt
uitgegeven, een gemeentelijk stratenplan, een fietsroute- of wandelrouteplan, een
kaart met toeristische attracties, een situeringsplan/stratenplan op een
informatiepaneel of poster, … Een uittreksel in een via internet af te laden folder, in
een digitaal rapport of ander document (bvb in pdf), een beeldbestand van een
situeringsplannetje, ...
b. Publicatie op een internet-website op een dynamisch-interactieve wijze met
bepaalde cartografisch-geografische functionaliteiten voor raadpleegdoeleinden.
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11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

Het gevisualiseerd kaartmateriaal kan gecombineerd zijn met andere informatie.
Bedoelde functionaliteiten kunnen inhouden:
i. De opvraging van rasterkaartjes van een deel van het (aard)oppervlak,
waarbij de raadpleger kan in- en uitzoomen (interactief-continu, in stappen
of naar een bepaald schaalniveau...), schuiven...
ii. het interactief opvragen en weergeven van attribuutinformatie van
aangeklikte features
iii. het aan of uitzetten van cartografische thema's/lagen
iv. het inzoomen naar logisch geselecteerde feature(s) (een bepaalde
gemeente, een straat...).
Het is niet toegelaten om al dan niet publiek toegankelijke services/diensten voor
kortste/snelste route-bepaling of autonavigatie te ontwikkelen of aan te bieden.
Noch de eigenaar, noch het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen kunnen
aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van of naar aanleiding van het
gebruik van de informatie.
De gebruiker is ertoe gehouden om eventuele fouten of tekortkomingen, die vastgesteld
worden in, of in verband met de geleverde informatie, zowel voor wat betreft de inhoud, als
voor wat betreft het gebruik, te melden. Fouten in de aangeleverde gegevens worden
rechtsreeks gemeld bij NAVTEQ (website…). Andere fouten of tekortkomingen worden aan
het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen gemeld.
De gebruiker zal relevante GIS-bestanden die van de geleverde informatie afgeleid wordt, of
aan de hand daarvan wordt opgesteld, documenteren in de metadatabank van het
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (www.agiv.be).
De, van de gegevens afgeleide digitale GIS-bestanden worden ingebracht in GISVlaanderen, voor zover er geen wettelijke of commerciële restricties gelden.
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.
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).
Bronvermelding: NAVSTREETS Raster, <YYYY.Q> (AGIV-product); met <YYYY.Q> de
versieomschrijving van de gebruikte data.
Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ.
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