
Gebruiksvoorwaarden Plan3D 

Vansteelandt BVBA, hierna “Vansteelandt”, is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, 

Vaartlaan 28, bus 1, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het 

nummer 0451.487.488. 

De Klant en/of de Geautoriseerde Gebruiker mogen het Beeldmateriaal en/of de Informatie 

Producten, Software en de Software as a Service Diensten pas gebruiken na akkoord te 

zijn gegaan met de Gebruiksvoorwaarden Plan3D, hierna de “Gebruiksvoorwaarden”. Door 

de Plan3D SaaS aan te schaffen, te openen of te gebruiken, geeft de Klant en/of de 

Geautoriseerde Gebruiker aan akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden. 

Definities 

Beeldmateriaal: Luchtfoto’s, Aerials, 3D puntenwolk, obliek gerichte beelden en/of 3D 

beelden, respectievelijk andere statische en/of bewegende beelden. 

Data: Gegevens die worden verkregen uit het gebruik van het Beeldmateriaal en/of de 

Informatie Producten, Software en de Software as a Service Diensten. 

Informatie Producten: Alle uit het Beeldmateriaal en/of andere databestanden 

gegenereerde gegevens, LiDAR data, object informatie en/of change detectie gegevens in 

welke vorm dan ook. 

Geautoriseerde Gebruiker: De persoonlijk geautoriseerde gebruiker van de diensten die 

bij Klant in dienst is of binnen de organisatie van Klant door de Klant geautoriseerd is. 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Vansteelandt en de organisatie van de 

Geautoriseerde Gebruiker (‘Klant’).  

SaaS: Software as a Service. 

SaaS Diensten: het geheel door Vansteelandt aan Klant te leveren diensten, zoals nader 

beschreven in de Overeenkomst. 

Software: De door Vansteelandt aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen 

computerprogrammatuur met inbegrip van scripts en datasets, met inbegrip van maar niet 

beperkt tot standaard datalagen. 

Systeem: De computer- en aanverwante apparatuur voor de toegang tot het 

Beeldmateriaal, de Informatie Producten, de SaaS-diensten, andere diensten, producten 

en/of het gebruik van de Software. 

 

Wordt overeengekomen als volgt: 

 

Gebruik en toegangscodes 

1. De Geautoriseerde Gebruiker dient de hem verleende toegangscode(s) geheim te 

houden en hij is geenszins gerechtigd om de toegangscodes en/of enige andere 

voortvloeiende rechten die hij van Vansteelandt heeft verkregen, aan derden over te 

dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Vansteelandt hiervoor uitdrukkelijk 

schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

Ieder verlies van toegangscode(s) dient onverwijld aan Vansteelandt te worden 

meegedeeld. 



De Geautoriseerde Gebruiker blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het 

gebruik van de toegangscode(s). 

2. De Geautoriseerde Gebruiker zal de Data enkel gebruiken in het kader van 

professionele doeleinden. Enig ander gebruik van de Data zal als misbruik worden 

beschouwd en is te allen tijde verboden.  

Het is de Geautoriseerde Gebruiker niet toegestaan het Beeldmateriaal en/of de 

Informatie Producten, Software en de Software as a Service Diensten te gebruiken in 

strijd met wettelijke bepalingen en/of de gebruiksvoorwaarden. 

Van zodra de Geautoriseerde Gebruiker ongeoorloofd gebruik van de Data vaststelt, 

zal hij dit onverwijld meedelen aan Vansteelandt. 

3. De Geautoriseerde Gebruiker zal zich onthouden van enig ongeoorloofd gebruik van 

het Beeldmateriaal en/of de Informatie Producten, Software en de Software as a 

Service Diensten. In geen geval zal hij schade en/of hinder toebrengen aan 

Vansteelandt of enige andere derde. 

4. De Geautoriseerde Gebruiker dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, 

voorwaarden en procedures, welke door of namens Vansteelandt worden verstrekt. 

Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vansteelandt, is het de 

Geautoriseerde Gebruiker verboden om: 

a. Het Beeldmateriaal en/of de Informatie Producten, Software en de Software 

as a Service Diensten aan derden te verstrekken; 

b. Referenties naar Vansteelandt/Plan3D in het Beeldmateriaal en/of de 

Informatie Producten te wijzigen of te verwijderen; 

c. Het Beeldmateriaal en/of de Informatie Producten op enige wijze openbaar 

te maken; 

d. Het Beeldmateriaal en/of de Informatie Producten op enige wijze over te 

dragen of onder welke titel dan ook en aan derden te laten gebruiken. Deze 

bepaling dient in de ruimst mogelijke betekenis te worden opgevat; 

e. Metadata uit het Beeldmateriaal en de bijbehorende software te herleiden 

voor zover deze metadata niet noodzakelijk zijn voor het beoogde gebruik. 

 

Intellectuele eigendomsrechten 

 

5. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn exclusief eigendom van Vansteelandt. Geen 

enkel in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen bepaling kan in deze zin worden 

opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan 

de Geautoriseerde Gebruiker en/of de Klant.  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  

 

6. Bij de verwerking van het Beeldmateriaal en/of de Informatie Producten, Software en 

de Software as a Service Diensten, zal de Geautoriseerde Gebruiker te allen tijde de 

bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie 

2016/679 (‘’AVG’’), de nationale uitvoeringsregels, gedragscodes, privacyreglementen 

en voorwaarden, respecteren. Vansteelandt kan op geen enkele wijze verantwoordelijk 

gesteld worden voor inbreuken op de privacywetgeving veroorzaakt door 

onverantwoord gebruik van Plan3D data. 

In die zin zal de Geautoriseerde Gebruiker de Data enkel gebruiken in het kader van 

de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven doeleinden. De Geautoriseerde Gebruiker 

zal de Data niet langer bewaren dan nodig. 



7. Vansteelandt is gerechtigd de persoonsgegevens van de Geautoriseerde Gebruiker en 

de Klant te verwerken overeenkomstig de bepalingen van de AVG.  

De Geautoriseerde Gebruiker en de Klant stellen Vansteelandt zo spoedig mogelijk 

schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante persoonsgegevens. 

Verantwoordelijkheid als Eindgebruiker  

 

8. VSL kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor beslissingen 

genomen op basis van gebruik van Plan3D data 

 


