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Tarieven voor de digitale verstrekking van gegevens uit de Basiskaart grootschalige 
Topografie en/of de digitale huisnummerkaart. 

 
 Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW 
 
De grootschalige basiskaart topografie van Helmond, hierna te noemen BGT, bevat een set 
topografische gegevens naast de gegevens uit de digitale kadastrale kaart. Er worden geen selecties 
geleverd, doch uitsluitend de volledige inhoud van de BGT van het gevraagde gebied.  
Periodiek wordt de BGT geactualiseerd en bij levering wordt de actualiteitsdatum aangegeven. 
 
TARIEVEN DIGITALE VERSTREKKING BGT 
 
 
Oppervlakte in ha   Basisbedrag      Bedrag per ha  
  1           € 136.36 
> 1 en  5    €     136.13 + boven 1 ha   € 106.63 
> 5 en  10   €     562.68 + boven 5 ha   €   54.45 
> 10 en  100  €     834.95 + boven 10 ha   €   27.22 
> 100 en  200  €   3285.36 + boven 100 ha  €   27.22 
> 200 en  500  €   6008.05 + boven 200 ha  €   13.61 
> 500 en  1000  € 10092.07 + boven 500 ha  €   11.34 
> 1000   € 15764.32 + boven 1000 ha  €     2.26 
 
 
TARIEVEN DIGITALE VERSTREKKING HUISNUMMERKAART 
 
Voor het tarief van een levering van een digitale gegevens vanuit de digitale huisnummerkaart geldt: 
 
De wortel uit de oppervlakte (in hectaren afgerond naar boven op 0.5 ha) maal € 9.07. 
 
Er wordt een noord gerichte rechthoek geleverd waarbij de oppervlakten bij verkoop vanuit de BGT 
(alleen indien groter dan 1 hectare) worden berekend van de werkelijk gevraagde uitsnede en naar 
boven afgerond op een halve hectare. 
Bij elke verstrekking wordt een beschrijving van de gegevens meegeleverd. 
Bij elke verstrekking dient de koper het gebruiksdoel aan te geven. De geleverde gegevens mogen 
uitsluitend voor het opgegeven doel worden gebruikt behoudens uitzonderingen hiervoor en door de 
wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden op het auteursrecht 
(gemeente Helmond) niets van de BGT gegevens of digitale huisnummerkaart worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook 
van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerkingen. 
 
Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met het Team Informatiediensten van de afdeling 
I.V.A. van de gemeente Helmond bereikbaar onder: 
 
Telefoonnummer 0492-587030 
E-mail adres  gemeente@helmond.nl 
Kenmerk  IVA/ID/05012018 


