
Uitgangspunten en voorwaarden datalevering Liander N.V.  
 
Voor deze datalevering zijn de volgende uitgangspunten en voorwaarden van 
toepassing: 
1. De Algemene Voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en 

diensten door Liander N.V. zijn onverkort en onvoorwaardelijk van toepassing.  
2. Liander neemt bij het verstrekken van gegevens met betrekking tot haar afnemers altijd de op 

haar rustende verplichtingen uit de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming in acht.  

3. De data-ontvanger mag de door Liander verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor het  
aangegeven doel. Wilt u de data delen met een derde partij, dan dient u vooraf toestemming te vragen 
aan Liander. 

4. Van de door Liander geleverde data zullen niet meer kopieën gemaakt worden en bewaard worden, op 
welke gegevensdrager dan ook, dan voor een efficiënte behandeling, verwerking en afhandeling in het 
kader van het project noodzakelijk is.  

5. Na beëindiging van het project waarvoor de data gebruikt is, dient de door Liander geleverde data 
definitief van alle gegevensdragers verwijderd te worden. 

6. Liander houdt zich het recht voor om een audit uit te voeren, dan wel een steekproef te doen inzake de 
naleving van de genoemde voorwaarden. 

7. De data ontvanger krijgt data uit onze bronsystemen aangeleverd. Door de jaren heen kan het 
voorkomen dat gegevens afwijken van de werkelijkheid door mutaties in de bronsystemen, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van fusies etc. Liander streeft ernaar om kwalitatieve en betrouwbare data op een 
zorgvuldige wijze aan te leveren. Desondanks kan de data mogelijke afwijkingen bevatten. 

8. In geval van liggingsgegevens van assets: De in de bestanden weergegeven liggingsgegevens zijn 
globaal en gebaseerd op gegevens van het moment dat de leiding c.q. component in het verleden werd 
gelegd c.q. geplaatst. De juiste ligging nú kan, zowel in het horizontale als in het verticale vlak, door tal 
van oorzaken afwijken van die gegevens. Van een ‘gebruikelijke’ of constante diepteligging mag in 
geen enkel geval worden uitgegaan. 

9. De ter beschikkingstelling van de data komt niet in de plaats van de verplichting om kort voor de 
aanvang van uitvoering van (graaf)werk een zogenaamde ‘Klic Melding’ te doen. 

10. Liander is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de data-ontvanger verrichte levering van 
producten en/of diensten waarvoor Liander data is gebruikt. 

11. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder het Auteursrecht en het Databankenrecht met 
betrekking tot de te leveren producten, diensten en/of de websites van Liander berusten bij Liander, 
tenzij anders aangegeven. 

12. Liander bewaart de u ingevulde aanvraaggegevens voor de verwerking van uw aanvraag en om onze 
dienstverlening te kunnen verbeteren.  
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