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1. Gemeenteabonnement: Aanvullende voorwaarden.  
 
Het gemeenteabonnement van 06-GPS stelt gemeenten in staat om voor hun lokale GNSS-metingen 
optimaal te profiteren van de RTK-correcties het landelijke 06-GPS referentienetwerk. 
Een gemeenteabonnement kan alleen afgesloten worden door een gemeentelijke instelling. Gebruik 
van een gemeenteabonnement is dan ook uitsluitend toegestaan op het grondgebied van de 
betreffende gemeente door medewerkers van de gemeente zelf. Het is de gemeente niet toegestaan 
het gebruik van dit abonnement aan derden ter beschikking te stellen.  
Een gemeente kan maximaal 3 rovers aanmelden voor gebruik in combinatie met het 06-GPS 
netwerk. 
 
 
2. Tarieven Gemeenteabonnement. 
 
Voor gemeentes is er een specifiek gemeenteabonnement verkrijgbaar. Bij dit type abonnement kan 
een gemeente maximaal 3 rovers aanmelden. De prijs voor een abonnement is afhankelijk van het 
aantal aangemelde rovers. De prijs is een vast bedrag per jaar, er zijn dus geen bijkomende 
(variabele) kosten. Per 1 januari van het betreffende jaar gelden de volgende tarieven: 
 
 

 Service   Rovers  Medium  Interval  Eenheid  Tarief 

 RTK-correcties gemeenteabonnement 

 1e rover   NTRIP  1 seconde  1 jaar  € 1500,00 

 2e rover   NTRIP  1 seconde  1 jaar  € 1000,00 

 3e rover   NTRIP  1 seconde  1 jaar  €   500,00 

 SIM kaart 2G / 3G / 4G / 5G  n.v.t.  1 jaar  €   200,00 

 
 
Verder gelden voor de levering van RTK-correcties de volgende algemene condities: 
 

• Aanmelding kan plaatsvinden via het normale aanmeldingsformulier voor RTK-
netwerkdiensten. Er wordt bij gemeentes dan automatisch rekening gehouden met 
bovenstaande tarieven. 

• Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

• Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij 1 maand van te voren schriftelijk 
opgezegd.  

• Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 

• Alle tarieven zijn exclusief BTW en geldig tot en met 31 december van het betreffende jaar. 
 
 
Op de dienstverlening van 06-GPS zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden en de Algemene 
Privacyverklaring Netwerkdiensten van 06-GPS van toepassing. 
 

 
 


