Bijsluiter open data parkeergegevens Nationaal
Parkeer Register
De RDW heeft dit kanaal opengesteld voor het beschikbaar stellen van zogenaamde open
data; dit zijn niet-gevoelige gegevens die aan eenieder vrijelijk ter beschikking worden
gesteld
1. De RDW geeft geen garanties op beschikbaarheid, actualiteit en continuïteit van zowel de
dataset als het platform. De RDW garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken
functioneert;
2. Het realiseren van dienstverlening op basis van de aangeboden dataset en het risico op
bedrijfsschade , indirecte schade, gevolgschade of enige andere schade als gevolg van
gebrekkige beschikaarheid, actualiteit en/of continuïteit van de data zijn voor rekening en
risico van de gebruiker en de RDW aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid;
3. Voor de afname van open data via dit kanaal worden geen kosten in rekening gebracht;
4. Performance vindt plaats op basis van fair use;
5. Op de dataset is de licentie Creative Commons Zero van toepassing
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/. Als onderdeel van Creative Commons
Zero is het bij hergebruik niet toegestaan te vermelden dat de gegevens afkomstig zijn van
de RDW, en is het niet toegestaan het logo of de huisstijl van de RDW te gebruiken in de
ontwikkelde toepassingen;
6. Mededelingen rondom de verstrekking van de dataset worden geplaatst op het door de
RDW ingerichte forum voor de community. Die is te bereiken via opendata.rdw.nl.
De RDW (Dienst Wegverkeer) spant zich in om ervoor te zorgen dat de dataset een volledig
beeld geeft van de registers van de RDW en haar relevante metadata. De RDW kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor enige informatie die middels deze website
gevonden wordt. De RDW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit
het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, en of
gebruik van aangeboden of naar verwezen metadata. De RDW is niet aansprakelijk voor
ongeoorloofde of onbelemmerde toegang tot gegevens die u via de dataset aanbiedt. De
RDW garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
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