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cliquez ici pour la version française  

 

Korte beschrijving van ActaMaps 
 
De ActaMaps module is een geïntegreerde module van ActaLibra, de notariële 
kantoorsoftware van SDP nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent.  

 
Met deze module kunnen notarissen en hun medewerkers voor een goed of perceel 

gelegen in Vlaanderen, Wallonië of Brussel een uitgebreide set van kaarten + 
informatie opvragen via publieke webservices van verschillende overheden en 

agentschappen. Al die informatie wordt automatisch gebundeld en afgeleverd in één 
PDF-document. Ook worden externe web-artikels (zoals bv. voor erfgoed) in aparte 
PDF-bijlagen toegevoegd.  

 
 

Kosten verbonden aan deze service 
 

Wanneer uw kantoor een prijs-per-akte (ppA) ActaLibra gebruiks- en supportlicentie 
heeft, zijn alle ActaMaps opzoekingen daarin inbegrepen. 

 
Wanneer uw kantoor nog een klassieke ActaLibra gebruiks- en supportlicentie heeft, 

zijn ActaMaps opzoekingen betalend. 
• De eerste 20 opzoekingen (per kantoor) zijn gratis. Daarmee kunt u deze 

service kosteloos uitproberen.  

• Daarna is elke opzoeking (per adres of CapaKey) via de ActaMaps service die 
een rapport oplevert, betalend.  Het huidige tarief per opzoeking bedraagt 

2,00€ (excl. BTW). 
• Na elke maand wordt op basis van het gebruik een maandfactuur opgemaakt. 
• Opzoekingen die geen rapport opleveren, worden niet aangerekend. Enkel 

verzonden opzoekingen worden aangerekend. 
 

Verder is er geen extra abonnement nodig voor deze service. 
 
 

Gebruiksvoorwaarden in ActaLibra 
 

Het gebruik van de ActaMaps module vereist een eenmalige akkoordverklaring met 
deze gebruiksvoorwaarden, en ook met de gebruiksvoorwaarden van alle 

achterliggende kaarten (WMS) en informatie (WFS)-diensten (zie verder). 
In ActaLibra kan dit akkoord enkel gegeven worden door een gebruiker met 
systeembeheerder-rechten, en er wordt ook geregistreerd door wie en wanneer dit 

gebeurde. 
 

Om van de ActaMaps module gebruik te kunnen maken, moet u al beschikken over 
een gebruikslicentie ActaLibra webservices. 
 

Elke opzoeking blijft 3 maand bewaard. Een kopie van een eerder verzonden 
document opnieuw opvragen is kosteloos (binnen de drie maand na de initiële 

opzoeking) en kan binnen die termijn zonder extra kost opnieuw worden gemaild; bv. 
naar een andere medewerker in uw kantoor. 
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SDP kan niet instaan voor de juistheid van de informatie op de kaarten en 
bijgevoegde informatie.  

 
De beschikbaarheid van de service en/of de achterliggende services is niet 
gegarandeerd. De ActaMaps service is weliswaar zo voorzien dat er automatisch een 

aantal maal opnieuw geprobeerd wordt de gevraagde informatie bij alle externe 
webservices op te halen, en dat met een variërende tussenpose. 

 
Zowel SDP nv als de externe gegevensverstrekkers leveren het product in de staat 
zoals het zich bevindt en zijn niet verantwoordelijk voor de schade, opgelopen door de 

gebruiker en/of door derden als gevolg van het gebruik of hergebruik van de 
informatie. 

 

Gebruiksvoorwaarden externe webservices 
 
ActaMaps integreert de resultaten van zoekoperaties overheen een hele reeks externe 
publieke webservices. Deze zijn allen openbaar, en bieden u hun informatie kosteloos 

aan. In overeenstemming met de gebruiksrechten van deze externe 
gegevensbronnen, wordt in het ActaMaps rapport onder elke opgevraagde kaart met 

lagen (WMS) en gerelateerde datasets (WFS) naar elke van de geraadpleegde 
webservices een bronvermelding geplaatst. Die bronvermeldingen zijn bovendien 
aanklikbaar, waarmee een info-webpagina van de achterliggende WMS of WFS service 

kan worden geopend. Op sommige van die info-pagina’s kan je via een knop meta-
data de achterliggende datasets van de betrokken agentschappen terugvinden. 

 
Om het gebruiksrecht van de externe webservices terug te vinden in de metadata, ga je als volgt tewerk : 

1. Klik op de link van de betreffende webservice (WMS of WFS). Je komt terecht op de detailpagina 
van de dienst of gegevensbron. 

2. Klik op de knop ‘Metadata’.  
3. Ga naar het luik ‘Gebruiksrecht’. Dit luik bevindt zich meestal onderaan de pagina.  

 

 


