Gebruik
Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen opname
2006
De gebruiker verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden met betrekking tot het gebruik
en de verspreiding van de gegevens:
1. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor dienstnoodwendigheden.
2. 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;
3. Van de gegevens mogen in kleine hoeveelheden papieren werkdocumenten afgeleid worden
door middel van plotters of kopieerapparatuur.
4. De gebruiker heeft niet het recht de gegevens aan te wenden voor commerciële doeleinden.
5. De gebruiker verwerft via deze overeenkomst het recht om de gegevens te publiceren, mits
bronvermelding zoals hieronder vermeld. Indien de gegevens door de gebruiker raadpleegbaar
gemaakt worden via het internet of anderszins in digitale vorm, dan dient hij ervoor te zorgen
dat dit niet in een dusdanige vorm gebeurt dat het basismateriaal op deze manier beschikbaar
wordt gesteld aan derde partijen. Concreet betekent dit o.a. dat het onmogelijk moet zijn dat de
originele bestanden, of bestanden met dezelfde informatie-inhoud en kwaliteit als de originele
bestanden kunnen worden afgeladen.
6. Noch de eigenaar en, 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.
7. 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 of het Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen.
8. 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).
9. De gebruiker zal de, van de gegevens afgeleide digitale, GIS-bestanden beschrijven in de
metadatabank SPIDI van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
(www.agiv.be).
10. De, van de gegevens afgeleide, digitale GIS-bestanden worden ingebracht in GIS-Vlaanderen,
voor zover er geen wettelijke of commerciële restricties gelden.
11. Bronvermelding: Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie OostVlaanderen opname 2006 (AGIV), AGIV & provincie Oost-Vlaanderen,
12. Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van het AGIV en de provincie Oost-Vlaanderen.
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