Leveringsformulier gegevens uit digitale bestanden
Gegevens afnemer:
Naam ondergetekende
Adres
Postcode/ Woonplaats
Telefoon

:
:
:
:

Ondergetekende treedt op namens zichzelf :

ja / nee

Ondergetekende treedt op namens en als gemachtigde van:
Naam
Adres
Postcode/ Woonplaats
Telefoon

:
:
:
:

Gegevens levering:
Coördinaten (x,y) geleverde rechthoek

:

Bedrag aan kosten exclusief BTW
Bedrag aan BTW

:€
:€
-------------:€

Totaal
Betaling geschiedt via

:

Legenda GBK-H verstrekt

:

Geleverd formaat

: DGN of DXF of DWG of SHP (in overleg)
: (deel van een) luchtfoto in ECW

Gebruiksdoel geleverde gegevens

:

Ontvanger verklaart akkoord te zijn met de bovenstaande gegevens en aan dit leveringsformulier
gekoppelde en aan afnemer verstrekte gebruiksvoorwaarden en tarieven.
Datum,
Handtekening,
Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met het Team Informatiediensten van de afdeling
I.V.A. van de gemeente Helmond bereikbaar onder:
Telefoonnummer
E-mail adres
Kenmerk

:0492-587030
:gemeente@helmond.nl
:IVA/ID/05012018

Gebruiksvoorwaarden geografische gegevens van de gemeente Helmond
behorende bij de levering van digitale bestanden
Het Team Informatiediensten (afdeling I.V.A.) van de gemeente Helmond stelt de
gegevens beschikbaar aan de gebruiker onder de volgende voorwaarden:















Indien de aanvraag van gegevens een gebied betreft waar de aanvrager grond gekocht heeft van
de gemeente Helmond, danwel in opdracht van de gemeente Helmond werkt en de aanvrager het
nieuwe ontwerp conform de daarvoor gestelde voorwaarden digitaal aan de gemeente Helmond
zal leveren, zullen voor de levering van de gegevens geen kosten in rekening worden gebracht.
De geleverde gegevens mogen uitsluitend voor het aangegeven doel (zie gegevens levering)
worden gebruikt.
De gegevens die worden afgenomen, mogen zonder toestemming van de rechthebbende (de
gemeente Helmond) niet aan derden worden doorverkocht of ter beschikking worden gesteld.
Tevens worden er geen kopieën van de gegevens gemaakt, anders dan voor back-up.
Behoudens uitzonderingen hiervoor en door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming
van de rechthebbende op het auteursrecht (gemeente Helmond) niets van de GBKH gegevens
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of
anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerkingen.
De gegevens worden na afloop van het project (zie aangegeven doel), maar uiterlijk 6 maanden na
verstrekking, van alle systemen van gebruiker verwijderd; alle back-ups en kopieën worden dan
vernietigd. De afnemer van zodanige vernietiging aan de gemeente Helmond onverwijld
schriftelijke melding maken. Langer gebruik is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van
de gemeente Helmond.
Het intellectuele eigendomsrecht van de door de gemeente Helmond aan gebruiker ter
beschikking gestelde gegevens alsmede de updates daarvan blijft bij de gemeente Helmond
berusten.
Gebruiker zal het intellectueel eigendomsrecht respecteren en waar nodig vermelden.
Gebruiker is gerechtigd in het kader van het aangegeven gebruiksdoel op basis van de gegevens
visualisaties te ontwerpen en daarvan hardcopies of kaarten te vervaardigen tot een maximum van
300 per visualisatie.
Gebruiker dient er voor zorg te dragen dat op hardcopies of kaarten, vervaardigd uit de verstrekte
gegevens vermeld wordt: “Topografische ondergrond @ 2017 gemeente Helmond”.
De gemeente Helmond heeft het recht om het gebruiksrecht van gebruiker in te trekken bij het niet
nakomen van de hier opgenomen voorwaarden of bij misbruik van de verstrekte gegevens.
Bij niet nakoming van deze bepalingen (zelfs als deze verstrekking is geschied om niet) bij
verstrekking van digitale gegevens zal vanwege de gemeente Helmond een boete opgelegd
worden ter grootte van 5 maal het bedrag dat geldt volgens het reguliere verstrekking tarief van de
betreffende gegevens.
De gemeente Helmond is niet aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband
houdende met de inhoud of het gebruik van de gegevens.
Gebruiker vrijwaart de gemeente Helmond voor aanspraken van derden op mogelijke
vergoedingen van schades voortvloeiende uit of verband houdende met de inhoud of het gebruik
van de gegevens.

