ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MOVERTK.BE
1. Omschrijving aangeboden diensten. MoveRTK stelt door middel van een netwerk van permanent
opgestelde GNSS-referentiestations correctiedata voor nauwkeurige plaatsbepaling met satellieten ter
beschikking. GNSS staat voor Global Navigation Satellite Systems: GPS en GLONASS. De referentiestations zijn
voornamelijk onderdeel van de dienst WALCORS en in beheer bij de SPW (Service Public de Wallonie). De
klanten van MoveRTK kunnen met de juiste uitrusting en na aanmelding bij MoveRTK voor de Waalse regio de
gestandaardiseerde correctiedata gebruiken om “real time” plaatsbepalingen in het Europese ETRS89 stelsel te
verrichten. Deze zijn desgewenst te transformeren naar eenduidige locale coördinaten en hoogtes. De
coördinaten van de referentiestations zijn door het NGI te Brussel bepaald.
Het gebruik van MoveRTK is geschikt voor “real time” plaatsbepaling en navigatie. De klant staan de
zogenaamde RTK-correcties ter beschikking volgens het RTCM of CMR formaat. Deze correcties zijn alleen via
internet (GPRS, 3G) middels de daartoe verstrekte NTRIP gebruikersnaam en wachtwoord te ontvangen.
2. Advies en informatie. De medewerkers van MoveRTK kunnen gebruikers van het MoveRTK netwerk
adviseren over het gebruik, toepassingen en technische randvoorwaarden van het systeem. Ondersteuning door
MoveRTK geschied in het Engels, Nederlands of Duits. Voor specifieke, merkafhankelijke informatie betreffende
GNSS-apparatuur wordt verwezen naar de betreffende leverancier.
3. Omvang van de dienstverlening.
De RTCM- of CMR-correcties voor “real time” toepassingen zijn te verkrijgen na aanmelding bij MoveRTK. Bij
gebruik van Internet (NTRIP) dient de klant de aan hem of haar toegekende user-id’s en passwords te gebruiken.
Voor ontvangst van RTCM- of CMR-correcties moet per te gebruiken GNSS-ontvanger een abonnement worden
afgesloten. MoveRTK wordt uitsluitend geleverd voor machinesturing in de landbouw, wegenbouw en
grondverzet. Voor normale GPS-RTK rovers en ten bate van inmeten en uitzetten is MoveRTK niet beschikbaar.
4. Doorgifte aan derden. De klant verplicht zich de aan hem geleverde data, user-id’s en passwords uitsluitend
voor intern gebruik te benutten en niet door te geven of te verkopen aan derden.
5. Tarieven. De tarieven voor RTCM- of CMR-correcties bestaan uit een vast abonnement. De tarieven zijn
exclusief de benodigde SIM-kaart. Gebruikers ontvangen jaarlijks een factuur. Alle tarieven zijn exclusief BTW.
Abonnementskosten worden vooraf gefactureerd. Alle gefactureerde bedragen worden middels een
automatische, Europese incasso geïnd.
6. Niet nakoming. Indien de klant zijn of haar verplichtingen voortvloeiende uit gebruik van het MoveRTK
referentienetwerk niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt is de klant van rechtswege in verzuim.
MoveRTK is dan gerechtigd de klant toegang tot het systeem met onmiddellijke ingang te ontzeggen.
MoveRTK kan de klant niettemin een termijn stellen om zijn verzuim te herstellen voordat tot ontzegging van
gebruik van het netwerk wordt overgegaan. Gedurende de ontzegging blijven de verplichtingen van de klant
jegens MoveRTK onverminderd van kracht.
7. Aansprakelijkheid. Als gecertificeerd aanbieder van een in Wallonië operationeel netwerk van actieve GNSSreferentiestations zorgt MoveRTK voor de optimale kwaliteit en continuïteit van zijn dienstverlening volgens de
meest actuele stand in de techniek. Daarbij zorgt MoveRTK er organisatorisch voor dat storingen binnen een zo
kort mogelijke termijn worden verholpen. De infrastructuur van MoveRTK is redundant uitgevoerd en wordt 24 uur
per dag bewaakt. Aansprakelijkheid van MoveRTK door uitval van een referentiestation of storing in de
communicatie kan echter niet worden aanvaard, behoudens opzet, grove schuld of grove nalatigheid. De
gebruiker kan MoveRTK niet aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van het uitvallen van het systeem of het
niet kunnen ontvangen van de correctiedata. MoveRTK benadrukt dat, ondanks de grote zorgvuldigheid, een van
te voren vastgestelde kwaliteit van de correctiedata niet te garanderen is. Deze correcties kunnen naast
beïnvloeding door ontvangst- en communicatiefouten, ook fouten en onnauwkeurigheden in zich hebben door
beperkingen / bewuste verstoringen van GPS of GLONASS zelf en verstoringen in de atmosfeer (ionosfeer),
welke allen buiten het bereik van MoveRTK liggen.
8. Opzegging. Opzegging van het gebruik van de MoveRTK aansluiting is altijd mogelijk en dient schriftelijk te
gebeuren. Aansluitingen worden automatisch verlengd met een termijn van 12 maanden, tenzij minimaal 1 maand
van te voren opgezegd. Reeds betaalde gelden kunnen niet worden gerestitueerd.
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