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GEBRUIKSVOORWAARDEN BOUWPLANNEN 
 

Een kopie van een bouwplan wordt enkel afgeleverd aan de opdrachtgever of aanvrager van de omgevingsvergunning 

en de ingenieurs of technische installateurs die betrokken zijn bij het bouwproject. Met dit formulier verklaart de 

gebruiker dat de bekomen kopie van het bouwplan enkel zal aangewend worden voor privégebruik. Bij elke publicatie 

of ander gebruik zal de bezitter van de kopij altijd worden vervolgd. 

IDENTITEIT EIGENAAR VAN HET PAND:  

• Naam: …………………………………………  

• Voornaam: ………………..……………...……….…  

• Adres: ………………………………………………………………………………………….…………  

• Telefoon: …………………………………….  

• E-mail: …….……………………………………......  

IDENTITEIT GEBRUIKER VAN DE BOUWPLANNEN:  

• Naam: …………………………………………  

• Voornaam: ………………..……………...……….…  

• Bedrijfsnaam: ………………..……………...……….…  

• Adres maatschappelijke zetel: ………………………………………………………………………………………….…………  

• BTW of KVK of ondernemingsnummer: ……………….…………  

• Telefoon: …………………………………….  

• E-mail: …….……………………………………......  

VERKLARING VAN DE GEBRUIKER 

Ik verklaar hierbij de toelating te hebben gekregen van de eigenaar van het pand om een kopie van het bouwplan aan 

te vragen. (Indien de aanvrager niet de eigenaar van het pand is). Ik weet dat ik de Belgische wet op het auteursrecht 

overtreed wanneer ik deze reproductie doorgeef aan derden zoals aannemers, architecten, immobiliënkantoren of 

andere personen die een commercieel of economisch belang kunnen hebben bij dit pand. Ik verklaar hierbij dat ik de 

bekomen kopie van het bouwplan enkel voor privégebruik zal aanwenden. Bij elke overtreding verbind ik mij ertoe 

een schadevergoeding te betalen van € 2.500 per overtreding. 

Voor gelezen en goedgekeurd.  

HANDTEKENING GEBRUIKER VAN DE BOUWPLANNEN:  

Datum :……………………………  

Ondertekening  

 

TER INFORMATIE  

Inzage in plannen is mogelijk, kopieën of foto’s worden echter niet toegestaan. Plannen zijn immers beschermd door 

het auteursrecht (bescherming intellectuele rechten). Enkel in uitzonderlijke gevallen kan toch een kopie verstrekt 

worden, bijvoorbeeld aan de eigenaar van een pand, indien deze kopie enkel voor persoonlijk gebruik bedoeld is.  
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