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Plan3D: Prijsmodel 

Datum: 22 oktober 2019 

 

Plan3D is een product waarbij Vansteelandt met eigen vliegtuigen en sensoren beeldmateriaal en 3D 

Geo-informatie opneemt. De Plan3D Go data wordt opgenomen met onze eigen ontwikkelde 

MultiCam sensor en bestaat uit Nadir (verticaal) genomen luchtfoto’s, die omgevormd worden tot 

True-orthomosaics alsook een 3D puntenwolk, en Obliek (schuin) gerichte luchtfoto’s. Bij Plan3D Plus 

wordt de data opgenomen met de CityMapper, een toplevel sensor van Leica Geosystems, die 

tegelijkertijd Nadir en Obliek gerichte beelden alsook Lidar (3D laser) opneemt. De detaillering (GSD) 

is 3-4 cm en binnen CTR-zone Brussel-Zaventem 7-8 cm (CityMapper). 

Via verschillende productlevels stellen we alle beschikbare data (Vlaanderen) open voor professionele 

gebruikers die zich akkoord verklaren met de door ons opgestelde algemene en 

gebruikersvoorwaarden. Daar dit gebeurt via Web viewers en WMTS die eenvoudig in bestaande 

software te integreren zijn, dienen onze klanten hiervoor geen extra of nieuwe software aan te 

schaffen. 

Definities: 

• Plan3D Go: data afkomstig van MultiCam sensor (orthomosaics, obliek gerichte fotobeelden 

en 3D puntenwolk uit fotoprocessing); Beeldkwaliteit = Middel; Pos XY = Hoog; Relatieve Pos 

Z = Middel; Absolute Pos Z = Laag 

• Plan3D Plus: data afkomstig van CityMapper sensor (orthomosaics, obliek gerichte 

fotobeelden en 3D puntenwolk uit Lidar); Beeldkwaliteit = Hoog; Pos XY = Hoog; Relatieve Pos 

Z = Hoog; Absolute Pos Z = Hoog. 

• Obliquo Web viewer: de Web viewer waarmee Plan3D data kan gebruikt worden. Er worden 

gratis Plugins en API beschikbaar gesteld. 

• SUA: Single User Account; is een “named user” met een email adres dat een persoonlijk 

paswoord ontvangt voor toegang tot Plan3D 

• CU: Concurrent User; is het aantal SUA’s dat tegelijkertijd toegang kan hebben tot Plan3D 

Op huidig ogenblik zijn wij volop bezig met het volledig dekkend inwinnen van Vlaanderen (160 

gemeenten gerealiseerd en 80% tegen eind 2019). Interesse voor een bepaald product (alsook het 

aantal) kan kenbaar gemaakt worden via sales@vansteelandt.be. Wij zullen dan aangeven of de data 

reeds beschikbaar is of wanneer deze beschikbaar kan komen. Het is de bedoeling dat er data niet 

ouder dan twee jaar beschikbaar is. 

Wij hebben ervoor gekozen om waarde creatie te realiseren bij onze klanten. De volgende extra 

toegevoegde (gratis) features zijn hiervoor van toepassing: 

• Toegang tot de Plan3D orthomosaics d.m.v. WMTS; via een internetconnectie kunnen de 

orthomosaics automatisch als onderlaag ingelezen worden in eigen toepassingen waaronder 

GIS 

http://www.plan3d.be/
http://www.plan3d.be/
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• Connectie met Mapillary: Mapillary is een (Zweeds) platform waarop iedereen gratis mobile 

mapping data kan opladen. Deze beelden worden dan door Mapillary geblurd en enkele uren 

na het opladen als open data online geplaatst. Wij maken het mogelijk dat vanuit de Obliquo 

Web viewer Mapillary beelden in combinatie met Plan3D data geraadpleegd kunnen worden. 

Bijkomend bieden wij onze klanten tevens een optionele prijsvriendelijke service aan om voor 

hen 360° streetview data in te winnen, deze te processen en met een account van betreffende 

klant naar Mapillary op te laden. 

 

Plan3D Go Plan3D Go package 

1 Concurrent User (CU), one year Package for 5 CU, one year 

Price = € 1.745 Price = € 6.980 (one CU for free) 

Features included: Features included: 

Obliquo Web Viewer Service Obliquo Web Viewer Service 

All available Plan3D MultiCam data All available Plan3D MultiCam data 

Orthomosaics by WMTS* Orthomosaics by WMTS* 

Connection with Mapillary* Connection with Mapillary* 

Max 5 Single User Accounts (SUA) Max 25 SUA 

    

Plan3D Plus Plan3D Plus package 

1 Concurrent User (CU), one year Package for 5 CU, one year 

Price = € 3.745 Price = € 14.980 (one CU for free) 

Features included: Features included: 

All Plan3D Go features All Plan3D Go features 

All available Plan3D CityMapper data All available Plan3D CityMapper data 

5 Extra SUA (max 10) 25 Extra SUA (max 50) 

 

* in ontwikkeling (Q4 2019), vermoedelijk november 2019 

Connectie wordt pas tot stand gebracht nadat gevraagde data online staat en betaling is ontvangen. 

Verder kan ook nog steeds fysieke data worden aangekocht. Hiervoor hebben we nu transparante 

prijzen: 

• Plan3D Go orthomosaics: 75,- €/km² met een minimum van 1.450,- € 

• Plan3D Go orthomosaics, obliek gerichte fotobeelden en 3D puntenwolk: 100,- €/km² met een 

minimum van 2.500,- € 

• Plan3D Plus data: prijsopgave op projectbasis 

Alle prijzen zijn excl. BTW. 


