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Geboden service & overwegingen: 

 

 De BoToVa-service (BoToVa) is eigendom van de Rijksoverheid, namens deze Rijkswaterstaat. 

 Voor zover er auteursrecht bestaat op verstrekte gegevens en/of programmatuur  berust dit bij de 

eigenaar (RWS) en worden slechts niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten verleend. 

 Gebruiksstatistieken worden niet aan derden verstrekt en enkel vanuit het oogpunt van goed 

beheer van BoToVa gemonitord. 

 Toetsresultaten die door BoToVa  worden gegenereerd worden niet opgeslagen of anderszins 

bewaard. 

 BoToVa wordt om niet  ter beschikking gesteld aan Gebruikers en voor gebruikers van aangesloten 

applicaties.  

 Voor Gebruikers is een helpdesk beschikbaar en met Gebruikers zal periodiek overleg plaatsvinden 

met betrekking tot het beheer. 

 De hosting van BoToVa is gebaseerd op een 24/7 beschikbaarheid met een gegarandeerde 

beschikbaarheid van 98,8% en een reactietijd van 2 uur.  

 Updates van BoToVa of de server (OS-patches) worden in de regel tussen 04.00 en 06.00 uur 

uitgevoerd. Gedurende het doorvoeren van deze updates kan BoToVa gedurende korte tijd uit de 

lucht zijn. 

 Gebruik van BoToVa geschiedt te allen tijden voor rekening en risico van de Gebruikers. RWS 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. 

 Ieder geschil tussen RWS en Gebruiker ten aanzien van gebruik van BoToVa wordt bij 

uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, 

tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen. 

Het Nederlands recht is hierbij van toepassing. 

 Door gebruik te maken van de BoToVa verklaart u kennis te hebben genomen van en in te 

stemmen met de met deze gebruikersvoorwaarden. 
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Voorwaarden gebruiker: 

 

 Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van RWS op BoToVa  

 Gebruiker (systeemleverancier) dient zich te registreren via de website www.botova-service.nl  

 Gebruiker dient aan te geven vanuit welk systeem BoToVa wordt aangeroepen 

 Gebruiker dient kennis te nemen van de onderliggende Gebruikershandleiding 

 Gebruiker dient  zichtbaar te maken, in de rapportages die door Gebruiker gegenereerd worden 

met  BoToVa,  welke gegevens rechtstreeks afkomstig zijn uit BoToVa en welke gegevens eigen 

toevoegingen zijn van Gebruiker. 

 Nadat Gebruiker akkoord is gegaan met deze gebruikersvoorwaarden ontvangt Gebruiker de inlog 

gegevens, waarmee een applicatie kan worden aangesloten op BoToVa. 

 De verstrekte inlog gegevens zijn uitsluitend voor gebruik binnen eigen applicaties. De inlog 

gegevens mogen onder geen beding aan derden worden verstrekt. Het is niet toegestaan via een 

inlog van derden BoToVa  te benaderen. 

 Om ongecontroleerde overbelasting van BoToVa te voorkomen dient, conform de 

gebruikershandleiding, de aangesloten software zo te zijn ingericht dat individuele monsters ook 

individueel ter toetsing worden aangeboden. Alleen voor de berekening van gemiddelden is het 

toegestaan meerdere monsters in één keer aan te bieden aan BoToVa.  

 Gebruiker dient zich te richten op fair-use van de service: BoToVa dient te worden gebruikt op de 

voorgeschreven wijze en op een dusdanige wijze dat anderen daar geen hinder van ondervinden. 

 Misbruik van of het handelen in strijd met de doelstelling van BoToVa kan leiden tot het eenzijdig 

intrekken van de verstrekte inloggegevens door RWS.  

 

 

Te gebruiken uitwisselformaat: 

 

 Het berichtenverkeer met de BoToVa-service wordt afgehandeld via het uitwisselformaat 

SIKB0101. De versies van SIKB0101 die worden ondersteund staan vermeld op 

https://www.botova-service.nl/PublicContent/FAQ. 

 Het uitwisselformaat wordt periodiek geactualiseerd. Hiervoor wordt een overgangstermijn van 3 

maanden gehanteerd. Voor meer informatie over het uitwisselformaat zie 

https://www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101.  

 Gebruiker dient er zelf zorg voor te dragen dat het uitwisselformaat SIKB0101 op een juiste wijze is 

geïmplementeerd. 

 

Informatie: 

 

 Alle relevantie informatie over BoToVa-service wordt gepubliceerd op www.botova-service.nl 

http://www.botova-service.nl/
https://www.botova-service.nl/PublicContent/FAQ
https://www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101
http://www.botova-service.nl/

