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De voorwaarden Aansluit Suite
Digipoort bevatten de specifieke
voorwaarden die gelden tussen
Logius en de Afnemers en
Gebruikers bij het gebruik van de
Aansluit Suite Digipoort voor het
verrichten van verschillende
testen en het inzien van
relevante specificaties.
Deze voorwaarden gelden in
aanvulling op de Algemene
Voorwaarden Logius. Op punten
waarin deze voorwaarden niet
voorzien, geldt het bepaalde in
de Algemene voorwaarden
Logius.

Artikel 1 Begrippen
1.1 Aansluit Suite Digipoort:
voorziening die de Gebruiker
aan de hand van door hem
ingevoerde fictieve gegevens
ondersteunt bij de
vaststelling of de eigen
implementatie van de
koppelvlakspecificaties en
gegevensstandaarden
geschikt is voor de
berichtuitwisseling via
Digipoort en toegang biedt
tot de relevante specificaties.
1.2 Testgegevens: fictieve en
anonieme gegevens bedoeld
om te gebruiken voor het
testen van services.
1.3 Productiegegevens:
gegevens uit de
administratie van Gebruikers
zoals deze via Digipoort naar

Afnemer kunnen worden
gestuurd.
1.4 Testcertificaat: een
certificaat voor authenticatie
dat wordt gebruikt voor
testdoeleinden.

Artikel 2 Gebruik van Aansluit
Suite Digipoort
2.1 Logius beveelt Gebruiker aan
een Testcertificaat te
hanteren, zoals ontvangen
na registratie bij Logius.
2.2 Logius beveelt aan om bij
gebruik van de Aansluit Suite
enkel te werken met
Testgegevens.
2.3 De Gebruiker voert bij het
verrichten van testen met
behulp van de Aansluit Suite
geen Productiegegevens of
gegevens in die zijn te
herleiden naar een
natuurlijke persoon. De
Gebruiker is verantwoordelijk
voor de gegevens die zij
invoert.
2.4 De resultaten van de
validatie-functionaliteit in de
Aansluit suite (validaties)
vormen een beeld van de
juistheid van de XBRL
syntax.
2.5 De resultaten van de
rapportage-functionaliteit in
de Aansluit Suite
(rapportages) vormen een
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weergave in leesbaar
formaat van de door de
Gebruiker ingevoerde
Testgegevens.
2.6 De Aansluitsuite voert geen
inhoudelijke validaties van
berichten uit. De validaties
en rapportages dienen enkel
om de Gebruiker te
ondersteunen bij het
beoordelen of de eigen
technische implementatie
juist is.
2.7 De rapportages, validaties en
de resultaten van de
servicedialoogtesten en de
overige testen uitgevoerd
met de testvoorzieningen
binnen de Aansluit Suite zijn
indicatief en geven geen
garantie over de verwerking
van berichten in de
productieomgeving.
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